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Dînd o înaltă apreciere contribuției aduse de cetățenii municipiului Craiova de-a lungul veacurilor la lupta Întregului popor pentru libertate și progres social și participării active la Înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, cu prilejul aniversării

a 1 750 de ani de la prima mențiune documentară a străvechii așezări daco-getice Pelendava și a 500 de ani de la prima atestare, documentară a Craiovei. prin decret .prezidențial a fost conferit ordinul „Steaua Republicii Socialiste . România" clasa I municipiului Craiova.

Vești bune 
din întrecerea 

socialista

• însuflețită evocare a tradițiilor istorice înaintate, pregnantă subliniere a marilor sarcini ale dezvoltării economice în pragul noului cincinal©Vibrantă chemare - program la formarea cadrelor necesare construcției socialismului și comunismului, la perfecționarea învățământului, a activității de educare revoluționară a tineretului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a luat parte, luni, 15 septembrie, la festivitățile consacrate aniversării a 1 750.de ani de la prima mențiune documentară a milenarei așezări daco-getice Pelendava și a 500 de ani de la cea dinții atestare a orașului Craiova, precum și deschiderii noului an de învăță- mînt.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o .vizită cu un pronunțat caracter de lucru in unități industriale și agricole — la întreprinderile l „Electroputere". „7 Noiembrie" și cea de mașini grele, la C.A.P. Poiana Mare — ca și in instituții de învățămînt craio- vene.împreună cu secretarul general al partidului au luat parte la vizită tovarășii Manea Mă- nescu, Ștefan Voitee. Cornel Burtică, Paul Niculescu. Angelo Miculescu, viceprim-minisf.ru al guvernului, precum si miniștrii Ioan Avram. Radu Păun și Teodor Coman, Ion Traian Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al U.T.C. Au participat, de asemenea, primii secretari ai comitetelor județene de partid Gorj — Gheor- glie Paloș, Mehedinți — Iulian Ploștinaru. Olt —■ Constantin Sandu. Vilcea — Vasile Mușat, invitați la festivități.

(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

h marea adunare populară din municipiul Craiova
Dragi tovarăși și prieteni,Doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului Craiova și ai județului Dolj un călduros salut din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului, precum și din partea măa personal — împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze puternice ; 

urale îndelungate).Adunarea populară de astăzi din Craiova este consacrată a două evenimente': unul este jubileul împlinirii a 1750 de ani de la prima atestare documentară a așezării dumneavoastră în timpul statului daco-roman, iar celălalt, un eveniment mai contemporan, este deschiderea anului de învățămînt în întreaga țară, pe care am hotărît să-l sărbătorim în Craiova. (Aplau
ze îndelungate).Doresc să adresez tuturor locuitorilor municipiului Craiova cele mai calde felicitări cu prilejul în- mînării ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. 

Menționez că acest ordin este acordat atît cu prilejul împlinirii vîr- stei de 1750 de ani a localității, cît și. totodată, ca o apreciere a activității depuse de oamenii muncii, de toți locuitorii din Craiova în anii construcției socialismului, în acest cincinal, pentru dezvoltarea socialistă a Craiovei. pentru contribuția adusă la dezvoltarea patriei noastre. (Aplauze puternice : se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").Am vizitat astăzi o întreprindere importantă din municipiul dumneavoastră, de altfel cea mai importantă întreprindere de acest fel din țară — „Electroputere". Am constatat cu bucurie că s-au produs schimbări importante în activitatea întreprinderii ; s-au obținut progrese mari atît în realizarea planului, cît și în îmbunătățirea întregii activități, în creșterea calității produselor, a nivelului lor tehnic. Totodată, am constatat că întregul colectiv este preocupat să asigure măsurile necesare pentru înfăptuirea sarcinilor de onoare și de cinste ce îi revin în următorul 

cincinal. Pentru rezultatele obținute în acest cincinal și în acest an. precum și pentru preocuparea de a realiza o mai bună organizare a întregii, activități, doresc să adresez acestui colectiv de 11 000 de oameni, tuturor muncitorilor, inginerilor și- tehnicienilor din municipiul și județul dumneavoastră cele mai calde felicitări și să le urez succese tot mai mari în munca viitoare. (Aplauze puternice, prelun
gite : se scandează : „Ceaușescu — 
l’.C.R.“).Tot astăzi am stabilit construcția unei mari uzine de mecanică grea în Craiova, care se va număra printre cele 4—5 mari uzine de acest fel din țară. Ea va. realiza atît. ma- șini-unelte grele, cît și o serie de utilaje de înaltă tehnicitate. Construcția acestei uzine va face din municipiul Craiova un mare centru industrial.De altfel, sarcinile ce revin municipiului Craiova și județului Dolj în următorul cincinal în domeniul industriei sînt deosebit de mari și cer eforturi susținute pentru înde

plinirea lor. Voi menționa numai faptul că timp de 10 am — din 1966 pînă în 1975 — aici s-au investit circa 17 miliarde lei, iar in următorul cincinal urmează să se realizeze ipvestiții de aproape 15 miliarde lei, ceea ce înseamnă un volum aproape egal cu cel din ambele cincinale, 1966—1975. Subliniez aceasta pentru a menționa eforturile mari pe care trebuie să le facă comitetul județean de partid, comitetul municipal, pentru a asigura traducerea în viață în cele mai bune condiții a sarcinilor privind dezvoltarea în ritm înalt a industriei socialiste în municipiul și județul dumneavoastră.Așa cum am mai menționat și altă dată, cunosc mai de mult, încă din 1935, organizația de partid din Craiova și din județul Dolj •; o cunosc bine și din anii de după eliberare. Cunosc eforturile depuse în ultimul cincinal. Avem aici o organizație de partid puternică, o clasă muncitoare care s-a dezvol-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Au îndeplinit prevederile 
cincinalului• Ieri, 15 septembrie, industria municipiului Dej a raportat îndeplinirea prevederilor actualului cincinal la producția globală. Din calculele făcute reiese că pînă la sfîrșitul acestui an colectivele din industria Dejului vor realiza o producție suplimentară de peste 300 milioane lei. concretizată în diferite produse solicitate de economia națională.• Oamenii muncii, în frunte cu comuniștii, din unitățile economice ale județului Argeș raportează îndeplinirea sarcinilor la export din actualul cincinal cu un avans de 3 luni și 20 de zile. Pînă la finele a- nului vor fi livrate peste prevederi produse in valoare de peste 285 milioane lei valută. Din acestea, o pondere însemnată o au sortimentele cu inalt nivel de prelucrare : autoturisme de oraș și teren, electromotoare. micromotoare. mobilă, la care se adaugă importante cantități de ciment, negru de fum, țesături din bumbac, confecții din textile, produse care se bucură de unanime aprecieri din partea beneficiarilor externi. (Gh. Cîrstea).• întreprinderea de construcții de mașini din Reșița raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe Întregul cincinal Ia producția-mar- fă. Harnicul colectiv de constructori de mașini din Reșița va realiza. pînă la sfîrșitul anului, o producție-marfă suplimentară in valoare de aproape 800 milioane lei, ce se va concretiza în importante cantități de mașini și produse electrotehnice, mașini de ridicat și transportat, motoare diesel și boghiuri, piese de schimb pentru industria chimică și metalurgică — produse intens solicitate de economia națională. (N. Catană).• Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de Ia întreprinderea de industrie locală a județului Olt a realizat planul cincinal la toți indicatorii cu aproape 4 luni mai devreme. Pînă la sfîrșitul anului, colectivul acestei întreprinderi va depăși sarcinile cincinalului cu peste 180 milioane lei la producția- marfă. (E. Rouă).

HUNEDOARA : ’

Cocs metalurgic 
peste planUna din principalele căi pentru îndeplinirea angajamentului suplimentar asumat de siderurgiștii hunedoreni privind reducerea importurilor o constituie sporirea continuă a producției de cocs metalurgic, concomitent cu reducerea consumului la acest valoros combustibil tehnologic. Concret, cocsa- rii hunedoreni au realizat, de la începutul anului și pină în prezent, o producție suplimentară de 27 000 tone cocs metalurgic, îndeplinin- du-și astfel înainte de termen angajamentul anual. Această producție peste plan a fost obținută în condițiile realizării unor economii la prețul de cost în valoare de peste 1.3 milioane lei. Totodată, au fost reduse simțitor consumurile specifice de cocs metalurgic, eco- nomisindu-se pînă în prezent mai mult de 3 200 tone. (Sabin Ionescu).

Pe șantierele de locuințeConstructorii de pe șantierele de locuințe din întreaga țară și-au intensificat eforturile in vederea realizării planului in acest sector. La Brăila a început recepția primelor 

două blocuri turn — ,,D 1“ și „D 2“ —‘ care vor marca înscrierea ' pe harta municipiului de la Dunăre a unui nou cartier de locuințe — ..Viziru 3“. în acest an, constructorii de locuințe brăileni au predat la cheie, in diferite cartiere ale orașului, 988 apartamente. La rîn- dul lor, constructorii din Bacău și-au creat condiții petitfru înălțarea a 2 200 apartamente peste prevederile de plan ale cincinalului, ridicind valoarea lucrărilor de con- struCții-montaj, realizate suplimentar. la peste 350 milioane lei. în județul Vrancea, unde construcția de locuințe a înregistrat importante avansuri, a fost predat locatarilor cel de-al 5 000-lea apartament construit in anii actualului cincinal.
ARAD :
Prin autautitare — utilaje 
și instalații cu randamente 

superioareLa întreprinderea de strunguri din Arad — unitate al cărei colectiv și-a îndeplinit sarcinile actualului cincinal — se acordă o atenție deosebită realizării unor însemnate și complexe lucrări de auto- utilare. Eforturile depuse în acest sens s-au materializat într-o serie de mașini, agregate și alte echipamente tehnologice a căror valoare depășește in acest an 1 140 000 lei. Astfel, au fost construite o mașină specială de frezat came, un agregat de frezat cu patru capete, un agregat de alezat carcase, o instalație de călire prin curenți de i naltă frecventă și altele — utilaje cu un înalt randament, care au permis obținerea unor sporuri însemnate de producție și importante economii valutare. (C. Si- mion).
BAIA MARE:

Sporuri de producție 
pe baza creșterii 

productivității munciiColectivul întreprinderii metalurgice de metale neferoase din Baia Mare a depășit cu 5,5 Ia sută prevederile planului pe 8 luni la productivitatea muncii. Pe această baza s-au realizat suplimentar importante cantități de cupru con- vertizor, cupru electrolitic, bare de cupru și altele. Pină la finele anului. potrivit estimărilor făcute, me- talurgiștii băimâreni vor obține peste sarcinile de plan din actualul cincinal o producție de 860 milioane lei. (Gh. Susa).
Mașini și utilaje destinate 

lucrărilor agricole 
de toamnăîntreprinderea mecanică pentru agricultură și industria alimentară Timișoara, care se numără printre unitățile industriale din județul Timiș ce și-au realizat .planul cincinal, a livrat în avans o serie de mașini și utilaje solicitate de campania agricola de toamnă. Printre acestea se numără mai multe autospeciale de mare capacitate pentru transport de cereale și nutrețuri combinate, precum și utilaje mecanice complexe. Astfel. întreprinderea timișoreană a trimis unităților agricole, de la începutul anului și pînă acum, mașini și utilaje, in plus față de plan, in valoare de peste 5,6 milioane lei.(Agerpres)

in timpul marii adunări populara

750.de
minisf.ru
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VIZITA DE LUCRU A TDVARASULIH NICOLAE CEAUSESCU IN MUNICIPIUL MO
(Urmare din pag. I)In aceste momente de solemnă rememorare jubiliară, întregul nostru popor a omagiat trecutul glorios de luptă al Craiovei, străveche vatră românească, care, pe măsura înaintării în timp, a urcat treptele istoriei pentru a ajunge ceea ce este astăzi, unul din marile centre economice și culturale ale României socialiste.Municipiului Craiova, tînără și viguroasă cetate universitară, i-a revenit, în această zi a jubileului său, deosebita cinste de a găzdui, în prezenta secretarului general al partidului, manifestările prilejuite de deschiderea anului de învățămint.Această vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a înscris — la rîndul ei — în șirul întîlnirilor rodnice de lucru pe care le are cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, pentru a stabili împreună cu ei cele mai eficace măsuri și acțiuni în vederea ridicării activității din toate domeniile pe un plan calitativ superior, corespunzător cerințelor și exigentelor etapei actuale de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea.Cu bucurie în inimi, cu sentimentul firesc al mîndriei patriotice pen

Diversificarea producției, 
eficiență, calitateVizită în municipiul Craiova a început Ia întreprinderea „Electroputere", care ilustrează pregnant dezvoltarea industrială a orașului.Aflat din nou în mijlocul colectivului de aici, cu care s-a întâlnit in repetate rînduri, secretarul general al partidului a examinat cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu specialiști, cu muncitorii, inginerii și tehnicienii Întreprinderii probleme de o deosebită însemnătate, atît pentru uzină, cit și pentru economia națională. Ele vizează diversificarea și modernizarea produselor și a tehnologiilor, sporirea eficienței economice și a calității producției, obținerea unor rezultate superioare în condițiile valorificării tot mai ample a capacităților creatoare și experienței cadrelor, a folosirii judicioase a instalațiilor și spatiilor existente.în cadrul acestui nou dialog de lucru, conducerea întreprinderii informează că, muncind cu abnegație pentru realizarea programului de măsuri politice și tehnico-organiza- torice elaborat pe baza indicațiilor date cu ocazia vizitei precedente, colectivul a reușit să redreseze in scurt timp situația uzinei. Astfel, planul pe primele opt luni ale anului a fost îndeplinit și depășit. Se pre- limină, de asemenea, realizarea cincinalului în prima decadă a lunii noiembrie, ceea ce va permite obținerea, pină la finele anului, a unei producții mai mari decît cea prevăzută, cu peste 500 milioane lei.Se vizitează cîteva importante u- nități ale întreprinderii — fabrica de mașini rotative și fabrica de locomotive, laboratorul de mare pu

Progresele științei și tehnicii, 
mai rapid valorificateUrmătoarea unitate vizitată pe a- ceastă platformă industrială a fost întreprinderea constructoare de mașini agricole „7 Noiembrie". Colectivul întreprinderii, care cu un a.n în urmă a primit indicația de a trece la asimilarea și fabricarea unui produs cu parametri tehnici și economici superiori sortimentelor de mașini a- gricole realizate pină acum, raportează cu mîndrie îndeplinirea acestei sarcini atît de complexe : unitatea a produs primul tip de tractor industrial craiovean — TIH—445. Prezentînd secretarului general noul tractor realizat aici, gazdele informează că acesta va fi dotat cu 10 echipamente de lucru. putînd, în acest mod. să fie u- tilizat cu succes în agricultură, zootehnie, pomicultură, construcții, silvicultură și alte sectoare productive.în fata unor machete șe discută apoi noile dezvoltări ale uzinei, ce vor permite asimilarea în viitorul cincinal a 8 tipuri de tractoare, o sporire a ponderii acestora în producția întreprinderii. In acest context, sînt analizate modul în care se vor extinde unele sectoare de producție, cum ar fi forja si sculăria, precum și viitoarea turnătorie ce urmează a fi construită aici, ce vor concura la o sporire a producției globale în 1980 cu 402 la sută și o creștere a exportului cu 386 la sută.Vizitînd o expoziție a noilor produse ale uzinei, între care se remarcă o serie de tractoare de excavat, dumpere, precum și diferite transportoare aflate în fază de prototip, tovarășul Nicolae Ceaușescu indică

Mai bună gospodărire a terenului
pentru construcțiiVizita de lucru continuă pe șantierul celui mai tînăr obiectiv industrial al județului Dolj — întreprinderea de utilaj greu, concepută la indicația secretarului general al partidului privind fabricarea la Craiova a mașinilor-unelte grele, a utilajelor necesare industriei hîrtiei și cauciucului, care se importau pină acum, soltcitînd importante fonduri valutare. Noua unitate este amplasată pe aceeași platformă cu întreprinderile „Electroputere", „7 Noiembrie" și cu alte unități, ceea ce va permite folosirea în comun a surselor de energie electrică și calorică, a facilităților de transport, organizarea unei cooperări eficiente, conducînd, în același timp, la o simțitoare diminuare a investiției specifice, la folosirea mai bună a terenului.Prezentînd caracteristicile viitorului obiectiv, ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, a relevat că, prin darea sa în folosință, aici se va realiza o adevărată platformă a industriei construcțiilor de mașini, unul din combinatele de acest gen de primă mărime din țara noastră.în fata graficelor și machetelor expuse, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează la fata locului, pe teren, modul cum a fost concepută sistematizarea întregii zone, făcînd recomandări menite să sporească eficienta și economicitatea noilor in

vestiții. In acest cadru, secretarul 

tru trecutul glorios al urbei lor, pentru izbînzile socialiste de astăzi, locuitorii Craiovei au întîmpinat pe secretarul general al partidului cu simțăminte de stimă, dragoste și recunoștință, adresîndu-i urări de sănătate și viață lungă, spre binele tării și fericirea poporului nostru. Sînt sentimente pe care le-am regăsit exprimate emotionant, încă din primele clipe ale sosirii la Craiova, pe întreaga durată a vizitei....Ora 8,30. Avionul cu care a călătorit secretarul general al partidului aterizează pe aeroportul din Craiova, în intîmpinare a venit primul secretar al comitetului județean de partid, Gheorghe Petrescu, care, în numele locuitorilor orașului și ai județului. _ urează un călduros bun venit tovarășului Nicolae Ceaușescu.Solemnitatea sosirii este marcată de intonarea imnului de stat al republicii, precum și de onorul militar prezentat de o gardă alcătuită din ostași ai forțelor'- noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.în semn de înaltă prețuire, primul secretar al comitetului municipal al P.C.R., Vasile Bulucea, roagă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să primească cheia de aur a Craiovei și primul titlu de cetățean de onoare al orașului.

tere — unde sînt înfățișate noi tipuri de transformatoare, echipamente e- lectrotehni.ce complexe, statii electrice pentru transport si metrou.Gazdele arată cu satisfacție că una din sarcinile de onoare încredințate acestui colectiv și-a găsit materializarea — locomotiva Diesel-electrică de 4 000 CP.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să urce in cabina locomotivei, concepută de specialiștii uzinei. Prezentată sub formă de prototip, locomotiva are caracteristici superioare: consum redus fată de locomotiva Diesel-electrică de 2 100 CP, viteză mai mare, greutate mai miică pe u- nitatea de putere.Secretarul ge.neral al partidului felicită pe constructori și proiectant!, în convorbirea cu factorii de răspundere din ministerul de resort, cu specialiștii se subliniază necesitatea tipizării locomotivelor destinate transportului feroviar.Apreciind preocuparea colectivului de a realiza o locomotivă electrică acționată cu motor liniar — expusă ca machetă — tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă construirea experimental a unei asemenea locomotive.în încheierea vizitei, adresînd încă o dată felicitări muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor întreprinderii pentru rezultatele obținute, secretarul general arată că ei trebuie să acorde în continuare o mare atenție creșterii și diversificării producției, introducerii de soluții constructive și tehnologii noi, integrării tot mai strinse a cercetării și învă- tămîntului cu producția.

ministrului de resort, loan Avram, directorului general al centralei. Vasile Sechel, directorului întreprinderii, Nicolae Ecobici, să se acționeze în vederea restructurării treptate a întregii fabricații, astfel ca ponderea tractoarelor in producția globală să ajungă la 80 lâ sută în 1980. Totodată, secretarul general alt partidului cere ca asimilarea reperelor tractoarelor să se facă într-o proporție mai mare, încit aceasta să ajungă la un procent de 70—80 la sută. Remarcind diminuarea fabricării unor repere ce vor fi produse de alte unități din tară, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca aici să continue să se realizeze numai mașini agricole de o complexitate ridicată.Parcurgînd secția de montaj a tractorului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat, de asemenea, că în urma recomandărilor primite la precedenta vizită, privind introducerea mai accentuată a progresului tehnic — s-a trecut la reorganizarea tehnologică a întreprinderii pe linii de fabricație specializate,' cu un grad mare de echipare cu S.D.V.-uri și A.M.C.-uri, precum și la montarea produselor pe benzi de montaj în flux continuu, dotate cu standuri de probă și încercări, ceea ce a permis îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție la principalii indicatori.Felicitîndu-i pe noii constructori de tractoare românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează ca pină în 1980 să ajungă la o producție de 15 000 tractoare.

general al partidului indică construirea împreună a viitoarelor turnătorii de fontă și oțeluri ce vor trebui să aibă capacități superioare pentru a servi toate unitățile platformei. De asemenea, se cere să se studieze reamplasarea întreprinderii mecanice de material rulant, astfel ca halele acesteia să poată fi preluate de noile obiective, întreaga zonă fiind, în acest mod. afectată construcției și realizării de tractoare, mașini grele și mașini-unelte.în acest context, se abordează problema de interes general a folosirii cit mai eficiente a terenului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică să se întocmească un program precis care să prevadă ocuparea și utilizarea in proporție de 90—95 la sută a suprafeței existente. Cere, de asemenea, specialiștilor să revadă amplasamentul grupului școlar prevăzut a fi ridicat aici, să fie comasate o serie de construcții, iar căile de acces și drumurile să fie limitate la strictul necesar. Se cere, de asemenea, ca în aceste spații să nu se treacă la construirea de locuințe.Discutînd problema intrării în funcțiune a primelor capacități, prevăzută peste trei ani. tovarășul Nicolae Ceaușescu cere specialiștilor să scurteze acest termen, să înceapă fabricația pe sectoarele intrate în fluxul productiv, paralel cu desfășurarea construcției. Totodată, se subliniază necesitatea dotării cu utilaje moderne, de înaltă tehnicitate. 

care să permită realizarea nu numai a fabricației prevăzute — strunguri, freze, raboteze, mașini de danturat sau linii automate complete pentru fabricile de hîrtie și laminoare pentru industria siderurgică — ci și u- nicate, atunci cind nevoile impun a- ceasta. Dotarea unității, a relevat tovarășul Nicolae Ceaușescu. să fie cit mai elastică, să putem produce tot ce avem nevoie. Se indică, în acest context, să se iâ măsuri pentru pregătirea fabricației, astfel ca în 1976 primele capacități să poată să producă.
Invățămintul: organic legat 
cu cercetarea și producțiaVizita secretarului general al partidului în Centrul universitar craiovean, care a oferit un bun prilej pentru examinarea Ia fata locului a modului în care se înfăptuiește amplul plan de perfecționare a învăță- mîntului nostru, în strînsă legătură cu cerințele dezvoltării social-econo- mice a patriei, cu imperativul aplicării celor mai noi cuceriri ale științei, ale tehnicii contemporane în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, începe chiar aici, pe marca platformă industrială din zona de est a orașului. în imediata vecinătate a marii întreprinderi „Electroputere" se înaltă, impozantă, noua clădire a Facultății de electrotehnică. Finalizată cu două luni și jumătate înainte de termenul stabilit, prin eforturile colectivului trustului de construcții industriale din localitate și prin participarea entuziastă la execuția ei a studentimii craiovene, noua construcție oferă toate condițiile pentru aplicarea în viată a uneia din sarcinile stabilite de conducerea partidului pentru modernizarea învățămîntului nostru, aceea a integrării sale cu cercetarea și producția.întîmpinat cu sentimente' de dragoste și recunoștință de miile de student! craioveni, care aplaudă și ovaționează minute în șir, secretarul general al partidului este rugat de rectorul universității, Tiberiu Nicola, să viziteze acest nou lăcaș de învăță- mînt.Invitat de gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală, pășind în holul elegantei construcții universitare. Aici, în fața unei sugestive expoziții, se dau explicații privind profilul universității, contribuția acesteia la formarea de cadre cu studii superioare pentru diferite sectoare ale economiei și culturii. înființată în anul 1966, Universitatea craioveană grupează astăzi 7 facultăți, în care sînt cuprinși, la cursurile de zi, serale și fără frecventă, 8 800 de student!.Rectorul universității informează că s-au înregistrat progrese demne de a fi remarcate în procesul integrării învățămîntului cu cercetarea și producția. în acest an, studenții facultăților tehnice și cei de la Facultatea de știinte economice realizează în ateliere. în stațiunile didactice experimentale, în întreprinderi industriale și în alte unități, diferite lucrări pe bază de contracte și convenții, a că

Cadre cu pregătire complexă, 
imediat angrenate in producție

în continuarea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este oaspetele cadrelor didactice și al elevilor Liceului industrial nr. 1. Gazdele arată că o parte din absolvenți își continuă studiile în instituțiile de învătămînt' superior, iar o parte se încadrează în producție, majoritatea în fabricile întreprinderii ..Electroputere". Se vizitează o parte din spatiile de învățămint și pentru desfășurarea activității de instruire practică, integrată în procesul de producție al întreprinderii ..Electroputere". în acest an. elevii de aici au realizat pe bază de plan 18 sub- ansamble si repere de la locomotiva Diesel-electrică si 6 subansamble de la diferite sortimente de apara- tai electric de înaltă tensiune. Școala dispune de 6 ateliere. 5 cabinete tehnice de specialitate și 3 laboratoare. toate înzestrate cu mijloace tehnice de înaltă calitate. Secretarul general al partidului face un scurt popas în cel mai nou laborator al liceului — laboratorul multifunctional. unic în rețeaua școlară a tării noastre, conceput și realizat în scoală, obiectiv care a fost omologat de curînd ca unitate-pilot pentru școlile din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Apreciind aceste realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă, totodată, ca laboratoarele să fie dotate. pentru elevii din ultimii ani de studiu, cu aparate mai complexe, care să le permită însușirea de cunoștințe mai bogate, pe care Ie vor aplica apoi în muncă.în cadrul unei microexpozitii cu- prinzînd mașini si dispozitive executate în școală este prezentată, printre altele, lucrarea de absolvire a unui grup de elevi : o mașină de debitat profile.Apreciind acest mod de a concepe pregătirea absolvenților, secretarul general al partidului, reluînd ideea pe care a formulat-o la Fa
Recunoștința tineretului față de partid, 

față de secretarul său generalUn ultim popas în unitățile de învățămint se face la cea mai tînără facultate a Universității craiovene — cea de medicină, unitate care și-a început activitatea în 1970. primii absolvenți urmînd să-și primească diplomele Ia sfirșitul anului de învățămint care începe acuip.Gazdele arată că facultatea dispune de 60 de laboratoare pentru cercetare și demonstrații practice, utilate cu aparatură de cel mai înalt nivel tehnic. Studenții din ultimii ani își desăvîrșesc pregătirea în instituțiile spitalicești din municipiu, unde desfășoară activitatea practică alături de cadre didactice și de medici cu bogată experiență practică.Pe parcursul vizitării unora dintre laboratoarele destinate practicii pre- clinice și cercetării, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că facultatea a făcut importanți pași pe linia integrării învățămîntului cu activitatea practică si de cercetare.Apreciind succesele înregistrate in domeniul pregătirii viitorilor specia

Aspectele sistematizării, ale dezvoltării urbanistice a orașului sînt și ele luate in discuție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu critică o anumită concepție a edililor și specialiștilor și le atrage atenția să gospodărească cu grijă, cu simt de răspundere pămîn- tul, să asigure o mare densitate construcțiilor, să păstreze și să respecte înfățișarea tradițională a orașului, valorile sale arhitectonice, vechea sistematizare, rețeaua stradală existentă, să integreze în chip armonios noile clădiri în peisajul specific Craiovei.

ror valoare se ridică la 32 milioane lei.Pe parcursul vizitării unor laboratoare. ateliere-școală, săli de cursuri și seminarii, dispuse în perimetrele celor cinci pavilioane ale localului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că majoritatea instalațiilor au fost montate aici chiar de viitorii lor beneficiari — studenți Si cadre didactice — iar o bună parte din a- paratele și mașinile-unelte ce au intrat în dotarea atelierelor și laboratoarelor s-au executat cu forte proprii. unele fiind unicate — invenții ale studenților. Unele dintre produsele executate de student! sînt montate pe locomotivele aflate în funcțiune, altele în curs de execuție sau de experimentare.în discuția care are loc aici, secretarul general al partidului se interesează de conținutul predării și al activităților aplicative, de bagajul de cunoștințe practice pe care îl asigură facultatea absolvenților săi.— Un inginer trebuie să știe să monteze, dar și să proiecteze asemenea aparate — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nu pe toate, desigur, dar pe acelea care fac obiectul specialității sale. Dacă unui muncitor îi cerem să știe să Ie producă, e firesc să cerem unui inginer să știe să le proiecteze.Insistînd asupra necesității accentuării caracterului practic al pregătirii viitorilor absolvenți, secretarul general subliniază, în același timp, că si verificarea cunoștințelor, examenul final de absolvire trebuie să aibă drept criteriu capacitatea tinerilor ingineri de a rezolva problemele concrete cu care se vor confrunta în activitatea productivă din uzine. Absolvenții vor trebui să știe să proiecteze, să realizeze aparatele și să remedieze defecțiunile care pot perturba procesul de producție.— Numai in acest fel vom putea lega efectiv Invățămintul de producție. numai așa vom putea pregăti absolvenții pentru munca în uzine și institute.în aceeași ordine de idei, secretarul general al partidului atrage a- tentia forurilor de. resort că trebuie intensificată munca de cercetare a- plicativă a cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic universitar trebuie să-și pună cunoștințele în slujba progresului tării, a promovării in producție a tehnicii înaintate.

cultatea de electrotehnică, subliniază că tot așa trebuie să se procedeze și în invățămintul superior, că lucrarea de diplomă a absolventului trebuie să-și găsească expresia intr-o realizare practică corespunzătoare pregătirii care i Se cere.In sălile de clasă, manualele distribuite gratuit așteaptă gata pregătite elevii. Examinînd cîteva dintre ele, tovarășul Nicolae Ceaușescu face recomandarea ca, la viitoarele ediții, ele să fie tipărite în condiții grafice superioare, cu mai multe ilustrații, pentru a le face mai frumoase și mai atractive.în continuare se vizitează cantina și căminul școlii. Interesindu-se da condițiile de viață ale elevilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de apreciere la adresa colectivului școlii pentru ordinea și curățenia care domnesc aici, pentru felul în care conducerea școlii se îngrijește de creșterea și educarea viitorilor specialiști.Se vizitează apoi Liceul agroindustrial. una dintre cele mai vechi școli de profil din țară. în prezent, aici sînt cuprinși, in liceul industrial, școala profesională și școala de maiștri, 1 040 de elevi, care sa pregătesc în mal multe meserii.Pe parcursul vizitei, directorul liceului informează că această școală a fost prima în Oltenia care a inițiat acțiuni complexe de integrare a procesului de învățămînt cu producția. Așa se explică faptul că liceul a devenit și o adevărată unitate economică la care se adresează numeroși beneficiari pentru realizarea nu numai a unor repere, ci și a unor produse complete. Vizitînd principalele laboratoare și ateliere, înzestrate cu utilaje și aparate dintre cele mai moderne, realizate în mare parte prin autoutilare, secretarul general al partidului apreciază ca pozitive eforturile depuse aici pentru legarea învățămîntului de producție.

liști în strînsă legătură cu necesarul mereu sporit de cadre cu înaltă pregătire impus de dezvoltarea econo- mico-socială a patriei, secretarul general al partidului adresează si aici, ca și la celelalte unități de învătămînt. călduroase . felicitări si .urează colectivelor de profesori și studenți multe succese în activitatea lor.Aici, ca de altfel pe întregul traseu al vizitei, tineretul din cetatea Băniei a făcut secretarului general al partidului o primire plină de entuziasm, scandînd îndelung „Ceaușescu-P.C.R.", intonînd cîntece patriotice. în aceste vibrante manifestări de dragoste și prețuire și-au găsit expresie recunoștința fierbinte a tineretului nostru față de grija pe care o poartă partidul, secretarul general, pentru educarea viitoarelor generații de specialiști, hotărire.a de a se pregăti temeinic pentru îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le vor reveni în edificarea socialismului multilateral dezvoltat pe pămîntul patriei.

în agricultura :

experiențeiUrmătorul obiectiv al vizitei de lucru este Poiana Mare, localitate situată în Cîmpia Dunării.După ce survolează o parte din bogata cimpie a județului, elicopterul aterizează în vecinătatea unui lan de porumb. Secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășul Al- dea Militaru, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, de reprezentanții organelor agricole județene și ai unităților de producție din comună.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se apropie de un grup de țărani cooperatori, stă de vorbă cu ei, se interesează de recoltele obținute, de mersul lucrărilor agricole. Sătenii arată că prin traducerea in viață a măsurilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință de lucru, munca pe ogoare se desfășoară din plin, într-un Spirit de ordine și disciplină. Organizarea muncii în acord global, pe echipe formate din mecanizatori și țărani cooperatori, efectuarea întregului complex de lucrări in epocile optime și de bună calitate, irigarea la timp au făcut ca producția planificată să fie depășită, astfel îneît cîș- tigurlle cresc simțitor. Recolta este bună în cele patru cooperative de producție, precizează Ion Răducanu, primarul comunei. Sperăm să obținem producții superioare celor prevăzute în angajamente.în discuțiile Cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu specialiștii din agricultură, tovarășul 

La Poiana Mare: Recolta este bună, dar se poate realiza și mai mult

La fabrica „7 Noiembrie": perspective certe pentru o producție de 15 000 de tractoare, în 1980.

La Liceul industrial nr. 1a fiecare lucrare do diplomâ sâ-și Qâseascâ expresia într-o lucrare practici

generalizarea 
înaintateNicolae Ceaușescu recomandă să se găsească soluții pentru a spori gradul de mecanizare, precum și randamentul mașinilor de recoltat.Se face apoi un scurt popas într-o parcelă cultivată cu sfeclă de zahăr. Apreciind rezultatele obținute pină acum, secretarul general al partidului subliniază necesitatea asigurării unei densități sporite la unitatea de suprafață, în raport cu condițiile locale, în vederea creșterii producției la hectar și a conținutului de zahăr al sfeclei.La marginea unui lot experimental, gazdele demonstrează, practic, e- ficiența cercetărilor proprii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază ca pozitive rezultatele obținute, precum și faptul că țăranii cooperatori își însușesc aici tehnologiile de lucru cele mai avansate. Secretarul general al partidului insistă în discuția cu specialiștii să se acorde o atenție mai mare introducerii in cultură a hibrizilor de porumb cu productivitate ridicată și cu calități superioare, folosirii cît mai productive a fiecărei palme de pămînt, evitării risipei de teren.Pe parcursul vizitării unor parcele, ministrul agriculturii și industriei a- limentare, Angelo Miculescu, îl informează pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că in toate județele s-a trecut experimental la însămînțarea

în pagina a IV-a : 
municipiul Craiova. 

de porumb boabe după orzul pentru furaje, care se recoltează cu două săptămîni mai devreme, ceea ce permite să se obțină, de pe aceeași suprafață, cea de-a doua cultură ajunsă la deplină maturitate. Rezultatele bune obținute pină acum fac necesară extinderea acestei metode. Realizări apreciabile au fost înregistrate și la producția de fasole. în a doua cultură.Secretarul general al partidului, a- preciind aceste rezultate, subliniază că ele demonstrează că, pe baza unei bune organizări și aplicării riguroase a regulilor științei și tehnicii agrotehnice, se pot asigura înfăptuirea și depășirea sarcinilor care stau in fata agriculturii. In context, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere să fie mai intens promovată și generalizată buna experiență dobîndită în aceste direcții, în creșterea producției agricole.Se vizitează, în continuare, expoziția de produse agricole, organizată în centrul comunei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită călduros pe țăranii cooperatori pentru rezultatele obținute în producția agricolă șl le urează mult succes în activitatea viitoare.Arătînd că planul pe anul viitor a fost temeinic pregătit, fiecare din cele patru C.A.P.-uri ale comunei, fiecare formație de lucru cunoscînd de pe acum ce au de făcut, gazdele îl asigură pe secretarul general al partidului că cei 1 200 de comuniști, toți cei aproape 17 000 de locuitori ai comunei vor munci fără preget pentru a da viață indicațiilor sale, pentru a spori neîncetat producția agricolă, corespunzător obiectivelor trasate agriculturii de Congresul al XI-lea al partidului.
Marea adunare populară din
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Craiova

(Urmare din pag. I)tat într-un ritm rapid în ultimii 10 ani ; avem un corp ingineresc bun, tehnicieni buni — și de aceea am convingerea că toate sarcinile privind dezvoltarea industrială in următorul cincinal 1976—1980. în care ridicarea nivelului tehnic ocupă un loc central, vor fi realizate în bune condiții. în acest fel municipiul Craiova, județul Dolj își vor aduce 6 contribuție de preț la înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R.").Am vizitat și o cooperativă agricolă de producție din comuna Po- î.țțoa Mare. Am constatat cu multă satisfacție recoltele bune obținute dțțJ această cooperativă și în acest an. preocuparea de a aplica în Cele mai bune condiții cuceririle științei în agricultură, de a folosi cu rezultate cît mai bune mijloacele mecanice, îngrășămintele chimice și celelalte substanțe, semințele selecționate și pămîntul bun din această zonă, precum și forța creatoare, capacitatea de muncă a țărănimii cooperatiste. într-adevăr, recoltele obținute șînt bune și sînt mari posibilități, ca. în următorii ani. să se poată generaliza experiența pozitivă, să se obțină rezultate mai mari atît la cooperativele din Poiana Mare, cît și la toate cooperativele . din. județul Dolj. Doresc să adresez calde felicitări tuturor cooperatorilor și locuitorilor din comuna Poiana Mare pentru rezultatele obținute în producția agricolă și să le urez noi succese în anii viitori. (Aplauze 
puternice; se scandează: „Ceaușescu 
și poporul").într-adevăr, odată cu dezvoltarea industriei trebuie să acordăm 
o atenție și mai mare progresului rapid al producției agricole. în această privință, județul ■ Dolj are posibilități mari. De altfel, în acest județ, ca și în alte județe ale țării, se realizează mari lucrări. de irigații, de îmbunătățiri funciare.— iar acestea trebuie să se reflecte intr-o creștere substanțială a producției agricole. Ceea ce am constatat astăzi la cooperativa din Poiana Mare 'demonstrează că, dacă'":. se muncește- irv,.,...mod. oi-a»niz.:xU ... . dacă.-se asigură respectarea-.tuturor . regulilor științei, folosirea rațională a mijloacelor de care dispunem, putem face ușor ca sarcinile trasate de Congresul al XI-lea în domeniul agriculturii să fie realizate în bune condiții. De aceea doresc să-mi exprim convingerea că și comuniștii de la sate, toate organizațiile de partid, întreaga țărănime cooperatistă, toți lucrătorii din agricultură vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste sarcinile mari ce le revin în cincinalul următor — astfel ca, alături de industria din. orașul Craiova și din județ, agricultura Doljului să ocupe un loc fruntaș în Republica Socialistă România. (Aplauze înde
lungate ; urale puternice).S-au realizat, în același timp, o serie de lucrări de construcții sociale, s-au dezvoltat mult municipiul Craiova, alte orașe ale județului. Numai în ultimii .5 ani — 1971—1975 — s-au construit aproape 11 000 de apartamente, care au schimbat mult înfățișarea municipiului Craiova. Sînt realizări cu care dumneavoastră, noi toți, ne putem mîndri, deși, între noi fie spus — cu toate că ne ascultă toți cei ce se află în fața televizorului — se putea construi ceva mai bine, mai economic, res- pectîndu-se vechea sistematizare, sistemul stradal, evitîndu-se ri

sipa mare de teren. Asemenea tendințe nu au contribuit la îmbunătățirea înfățișării de astăzi a Cră- iovei. Mă refer la sistematizare, a- vînd în vedere că la Craiova a e- xistat o sistematizare bună. Păstrarea sistemului stradal va asigura realizarea Unui 'oraș modern .care să ofere condiții civilizate de locuit pentru toți oamenii muncii, dînd, totodată, orașului o înfățișare demnă de societatea socialistă multilateral dezvoltată pe care 6 construim, de epocă comunismului. (Aplauze, urale ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R."). De fapt, am profitat de prilejul1 că sînt la Craiova pentru a face: această critică urbaniștilor, celor ce răspund de sistematizarea acestui municipiu. spre a asculta și ceilalți prim- secretari prezenți aici și cei ce se află la televizoare sau vor citi mîi- ne în „Scînteia". Peste tot este necesar să acordăm mai multă atenție bunei organizări și sistematizări urbane, să punem capăt risipei de teren care se mai face, din păcate, în toate orașele noastre.Tinînd seama de ceea ce s-a realizat în Craiova și în alte orașe și sate în domeniul construcțiilor so- cial-culturale, de programul mare pe care îl prevede în acest sector viitorul cincinal, doresc să-mi exprim convingerea că se vor trage toate învățămintele atît din ceea ce avem bun, cît și din lipsurile și greșelile care s-au săvîrșit. în următorul cincinal să fie lichidate cu desăvîrșire lipsurile și greșelile, să asigurăm și- în domeniul construcțiilor social-culturale îndeplinirea întocmai a Directivelor, a hotărîri- lor Congresului al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice).S-a vorbit aici de istoria îndepărtată a Craiovei— de acum 7 000 de ani, cu mai mult de 5 000 de ani înaintea erei noastre, de așezarea din perioada geto-dacă cunoscută cu 350 de ani înaintea erei noastre, precum-și de prima atestare din timpul statului daco-ro- man; cu 1,750 de ani-în urmă. Este,' desigur, un trecut cu care ne putem mîndri, care atestă făptui că pe .aceste meleaguri, ca de altfel pe întreg teritoriul patriei noastre, s-a dezvoltat continuu, de . milenii, o civilizație avan- Srită. pînă lp..,ciYi.ljjșia,țja moderna,. Iu civilizația socialistă pe care . o ■■ edificăni'astăzi sub conducerea gio- i'iosuiui Partid Comunist Roman. 
(Aplauze puternice, urale prelun
gite), Ne mîndrim, desigur, cu Mihai Viteazu, care a realizat pentru prima oară unirea — . pentru -scurt timp, e adevărat — a țărilor românești, cu revoluția lui Tudor Vladimirescu, cu rolul jucat de revoluționarii craioveni în revoluția din 1848, cu alte momente importante atît pentru istoria Craiovei, a Olteniei, cît și pentru istoria întregului popor român, în care populația de pe aceste meleaguri a fost prezentă. Ea a jucat un rol activ în dezvoltarea patriei noastre, în cucerirea independenței, în realizarea unității naționale, în formarea statului național unitar. Ne amintim de rolul important jucat de Craiova în războiul de independență națională din 1877. Odată cu dezvoltarea proletariatului, a mișcării muncitorești din România, Craiova a cunoscut și un puternic avînt al mișcării revoluționare. Craiovenii revoluționari* au fost prezenți la formarea primului partid muncitoresc în 1893, precum și la formarea Partidului Comunist Român în 1921, așa cum, de altfel, au fost prezenți în toată perioada de la crearea Partidului Comunist în diferite momente ale luptei revoluționare, inclusiv în înfăptuirea insurecției naționale armate anti

fasciste și antiimperialiste, care a deschis calea dezvoltării noi, socialiste. a României.Fără îndoială că toate aceste momente, tot acest trecut de luptă pentru eliberarea națională și socială, pentru progres, constituie o mîndrie pentru locuitorii din a- ceastă parte a țării, pentru întregul nostru popor. Ele constituie, totodată, și o obligație, obligația de a face totul pentru ridicarea la un nivel tot mai înalt a activității de construcție economică-socială. pentru sporirea contribuției Craiovei, a Doljului, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la ridicarea bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Tot astăzi, după cum am menționat la început, deschidem în întreaga țară anul de învățămînt de toate gradele. Putem spune că, de fapt, deschiderea anului de învă- țămînt marchează și noul cincinal în care va .începe să. învețe promoția 1975—1976. Sperăm că acest an de în.vățămînt va avea rezultate care să constituie un exemplu pentru toate celelalte sectoare de activitate, că de la începutul anului procesul de învățămînt se va desfășura în conformitate cu cerințele Congresului al XI-lea de a se lega tot mai strînș învățămîntul de știință și producție, de a se asigura formarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate cu o bază cît mai solidă de cunoștințe teoretice și practice, care să le permită încă din prima zi a intrării în producție îndeplinirea în cele mai bune condiții a obligațiilor ce le revin. Iată de ce acordăm o importanță deosebită deschiderii acestui an de învăță- rnînt. Doresc ca, de aici, din Craiova, să adresez tuturor cadrelor didactice, studenților și elevilor din toată țara cele mai calde felicitări și urări de succes în. învățătură, în cercetare, în muncă și viață ! (Aplauze puternice, prelun
gite).Ain ales Craiova pentru deschiderea anului de învățămînt nu numai pentru că a coincis cu sărbătorirea a 1 750 de ani de existență a acestei așezări ; de fapt am unit în mod voit această sărbătoare, eu deschiderea anului, de, învățămînt pentru a ..sublinia realizarea unui deziderat" toarte vechi al ctaidveni- lor — de acum aproape 130 de ani —■ de a avea o, universitate^ Acest deziderat s-a realizat în anii socialismului, de fapt numai cu 5 sau 6 ani în urmă. Am dorit, de fapt, prin aceasta, să sărbătorim noua ■ Universitate din Craiova, căreia îi urăm succese tot mai mari. Menționez că mi-au produs bucurie constatările făcute astăzi în legătură cu felul în care se desfășoară procesul de învățămînt în universitate. (Aplauze puternice).Am vizitat Facultatea de electrotehnică și Facultatea de medicină. Facultatea de electrotehnică și-a început, de fapt, astăzi activitatea, în noul local, iar Facultatea de medicină cu cîțiva ani în urmă. Am impresii plăcute despre ceea ce am văzut, despre preocuparea cadrelor didactice de a organiza procesul de învățămînt în conformitate cu hotărîrile congresului, cu legile pe care le avem in acest domeniu. Desigur, în domeniul învățămîntului superior ne. aflăm, în general, pe un drum bun. S-au făcut progrese mari în realizarea unei legături strînse între învățămînt, cercetare și producție ; dar sîntem încă departe de a putea spune că avem o organizare perfectă în întreaga țară. Sînt unele rezultate bune, dar este încă mult de făcut pentru ca, realmente, în

vățământul superior să corespundă pe deplin cerințelor partidului. Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru ca absolvenții oricărei facultăți să aibă asemenea cunoștințe încît să se poată încadra de îndată în procesul de producție, fără nici o altă pregătire ulterioară. Trebuie să acționăm cu mai multă hotărîfe • pentru da în perioada de. învățămînt, de 4—5 ani, ori de aproape. 6 ani,' studenții să-și poată însuși Ia perfecție cunoștințele teoretice și practice din domeniu] lor de activitate. Absolventul oricărui institut de învățămînt superior tehnic trebuie șă-și încheie studiile cu; elaborarea unei lucrări practice, de fapt lucrarea de diplomă, care să poată fi folosită 1 imediat în producție de orice întreprindere. La rîndul lor, cei din agricultură trebuie să poată executa în bune condiții orice lucrări agricole cu mijloace mecanizate. să poată aplica cele mai noi cuceriri ale științei în domeniul respectiv, de acțivitate. Numai astfel vom putea spune că am realizat pe deplin Directivele, hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului cu privire la organizarea activității în învățămîntul superior.Avem rezultate bune în multe orașe și centre. Am cîștigat anumită experiență. Avem, deci, posibilitatea ca, în următorii ani. să realizăm pe deplin cerințele puse de partid. Aș dori să-mi exprim convingerea că toți lucrătorii din învățămîntul superior, cadrele didactice, studenții vor face totul pentru a transforma instituțiile de învățămînt, universitățile în centre de învățămînt, cercetare și producție, de construcție a socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze puternice, prelungite).Am vizitat și două licee : un liceu industrial și unul industrial-a- grar. Impresiile de la ambele licee sînt bune. Aș putea, poate, menționa că, fiind un liceu mai vechi, c.u o tradiție destul de bună, liceul agroindustrial are un plus față de cel industrial. Dar sper că și liceul industrial — ca de altfel toate liceele noastre — va reuși în cel mai scurt timp să se încadreze pe deplin în realizarea directivelor cu privire la învățămîntul liceal, care, de asemenea, trebuie să fie strîns legat de practică, de viață, să asigure fiecărui,'absolvent posibilitatea. de a cunoaște la perfecție o meserie. Avem nu numai in Craiova, ci și în întreaga țară, rezultate bune. Se depun eforturi pentru a realiza în cele mai bune condiții sarcinile trasate de partid. Doresc să exprim convingerea că și cadrele didactice din învățămîntul liceal, din învățămîntul general, precum și elevii vor face totul pentru a asigura un nivel tot mai ridicat acestui învățămînt.Cînd am vorbit de cadre m-am gîndit și la Ministerul Educației și învățămîntului, și la organele din județe și orașe care au răspunderi în realizarea acestor măsuri indicate de partid și guvern. Fără îndoială, se impun din partea Ministerului învățămîntului și Educației, din partea inspectoratelor școlare județene, o activitate mai susținută, un sprijin mai puternic, un control și un ajutor mai activ în întregul învățămint, pentru a putea realiza în cele mai bune condiții sarcinile puse de partid. Avem baza materială necesară, avem cadre bune, avem un tineret minunat. Avem toate condițiile pentru a putea spune că sarcinile Congresului al XI-lea al partidului vor fi realizate în bune condiții și în învățămînt. (Aplauze 
puternice).Fără îndoială, se impune să acordăm o atenție sporită pregătirii 

cadrelor pentru toate sectoarele,' avînd în vedere că programul vast al cincinalului următor și. următoarelor cincinale, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, nu poate fi realizat fără cadre cu o temeinică pregătire, cu o înaltă conștiință socialistă. Este necesară unirea tuturor forțelor creatoare ale societății noastre pentru înfăptuirea a- eestui. minunat program, care va asigura patriei noastre un nivel de Viață tot mai înalt, independența, suveranitatea, bunăstarea și fericirea întregii națiuni. (Aplauze pu
ternice ; puternice urale : se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).Societatea pe care o edificăm este o societate a muncii, a creației ; în ea nu își au și nu-și vor avea locul cei ce nu muncesc. Iată de ce învățămîntul trebuie să facă totul pentru a pregăti tineretul pentru muncă, pentru creație, pentru viață. învățămîntul trebuie să facă din fiecare cetățean al României socialiste un constructor entuziast al, comunismului, un luptător ferm pentru progres, pentru egalitate între națiuni, un revoluționar în adevăratul sens al cuvîntului ! Iată de ce învățămîntul nostru trebuie să fie revoluționar, să se bazeze pe concepția materialist-dia- lectică, pe un spirit novator- în toate domeniile de activitate ! 
(Aplauze puternice, prelungite — 
urale).Este necesar ca organizațiile de partid din învățămîntul superior, din întregul învățămînt, organizațiile Uniunii Tiperetului Comunist, organizațiile de pionieri să-și facă un titlu de glorie, de cinste și onoare din a asigura lichidarea cu desăvîrșire a oricăror manifestări negative care se mai întîlnesc ici- colo, de lipsă de exigență, atît la cadrele didactice, cît și la tineri, față de ei înșiși și față de colegii lor. Trebuie să creăm un asemenea spirit, în toate școlile, în întregul în.vățămînt, în fiecare facultate,, încît cei care mai cred că învățămîntul poate da adeverință pentru plimbare pe bulevard, să nu mai poată gîndi astfel. Trebuie să-i transformăm, să-i facem să înțeleagă necesitatea de a se supune disciplinei și ordinii generale, să renunțe,fa mentalitatea veche, burgheză, potrivit căreia învățămîntul dă o diplomă cu care poți’ trăi fără să muncești. învățămîntul nostru nu dă și nu va da asemenea diplomă ! învățămîntul nostru dă diplome pentru muncă, pentru creație, pentru viață ! (Aplauze puternice) Iată în ce spirit trebuie să muncească organizațiile de partid ; iată în ce spirit trebuie să lucreze organizațiile U.T.C. și de pionieri, pentru a face din fiecare tînăr un luptător ferm pentru socialism și comunism, un om pentru muncă, pentru viață. (Aplauze puternice, 
prelungite; urale, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R." și „Ceaușescu 
și poporul").Doresc ca și de aici, din Craiova, să mă adresez tuturor cadrelor didactice — și, odată cu aprecierea pe care o dau marii lor majorități, cvasiunanimității lor, pentru felul cum își îndeplinesc misiunea de onoare în formarea și educarea tinerei generații — să le adresez chemarea de a depune eforturi și mai mari pentru ca în rîndul cadrelor didactice să se simtă un spirit mai exigent, mai combativ, un spirit revoluționar împotriva a tot ceea ce este vechi, pentru a înlătura și din domeniul învățămîntului rutina, conservatorismul, pentru a promova spiritul nou. Fiecare lucrător din învățămînt trebuie să fie un propagandist al noului, un luptător pentru socialism și comu

nism. 'Numai așa vă veți îndeplini, dragi, tovarăși, sarcina de educatori ai copiilor, ai tineretului, veți merita stima și încrederea societății, a. partidului, și statului nostru ! 
(Aplauze puternice, prelungite).Mă adresez, de asemenea, întregului tineret școlar, întregii generații tinere, cu chemarea de a depune toate eforturile pentru însușirea celor mai noi și înaintate cunoștințe din toate domeniile de activitate^ pentru însușirea concepției revoluționare, materialistdialectice ■ despre . lume și viață. Numai așa, dragi prieteni tineri, veți deveni buni cetățeni ai patriei noastre socialiste, veți putea purta mai departe făclia înaintașilor voștri, veți putea duce înainte spiritul revoluționar, și veți asigura înălțarea pe noi culmi a națiunii noastre socialiste, care să ocupe un loc tot mai demn în rîndul națiunilor înaintate ale lumii.' Știu, dragi prieteni, că drumul acesta nu este ușor, că el cere e- forturi, chiar sacrificii. Dar nu există satisfacție mai mare pentru un tînăr decît aceea1 de a ști că este stăpîn pe tot ce a creat mai bun civilizația națională și universală, că poate privi demn, atît la colegii lui, la tînăra generație, cît și Ta înaintașii săi, spunînd : „Da, m-am pregătit ; am făcut totul ca să folosesc condițiile create de partid, de stat — și sînt gata, în orice moment, la orice loc de muncă. să-mi servesc, patria, poporul, partidul !“. (Aplauze prelungite, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R."). 1Am deplina încredere că tînăra noastră generație va urma ferm Programul elaborat de Congresul al XI-lea, că își va însuși în cele mai bune condiții cunoștințele cele mai înaintate și va asigura înfăptuirea neabătută a politicii partidului, ducînd mai departe făclia înaintașilor, asigurînd un loc demn în lume națiunii noastre socialiste. Cu această deplină încredere, urez celor care intră astăzi în primul an al învățămîntului de toate gradele, tineretului, de pe băncile școlii, cît și întregului nostru tineret, succese tot mai mari, multă fericire ! Faceți totul pentru a asigura viitorul luminos al națiunii noastre ! (Aplauze puternice, urale 
prelungite).Dragi tovarăși și prieteni,Este de înțeles că tot ceea ce realizăm în țara noastră, succesele pe care le obținem în dezvoltarea socialistă a patriei și în înaintarea spre comunism constituie, totodată, o contribuție de mare însemnătate la creșterea prestigiului și forței socialismului, la cauza independenței popoarelor, a păcii în lume !Iată de ce partidul, Guvernul României socialiste, preocupîndu-se de dezvoltarea economico-socială a patriei, de ridicarea bunăstării materiale și spirituale’ a întregului nostru popor, dezvoltă larg colaborarea cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu toate statele lumii, inclusiv cu cele capitaliste dezvoltate, pornind de la principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță, și la amenințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele proprii, de a-și făuri viața în mod independent, așa cum dorește. (Aplauze puternice, urale).Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea problemelor — complicate încă — ale vieții internaționale, pe calea pașnică a tratativelor. Am participat activ la pregătirea Conferinței general-europene, 

la încheierea lucrărilor conferinței de la Helsinki, semnînd documentele elaborate timp de aproape trei ani și care constituie un angajament al poporului nostru de a acționa neabătut pentru înfăptuirea securității în Europa, pentru pacea și colaborarea internațională ! (A- 
plauze, urale prelungite).Acționăm ferm, împreună cu alte state ale lumii, în primul rind cu cele în curs de dezvoltare, pentru realizarea noii ordini economice mondiale care să asigure lichidarea subdezvoltării, o egalizare relativă a; nivelului de dezvoltare a tuturor națiunilor, să deschidă calea bunăstării și fericirii tuturor popoarelor lumii, deoarece numai pe această cale se poate asigura continuarea cursului destinderii și realizarea păcii. Nu poate exista destindere în condițiile menținerii stării de subdezvoltare ! Nu se poate vorbi de destindere și pace reală cît timp lumea este împărțită în bogați și săraci ! Trebuie să înțelegem, deci, că realizarea aiît a securității în Europa, cît Și a destinderii și păcii internaționale este nemijlocit legată de înfăptuirea noii ordini eco- n.omice, de dezvoltarea tuturor națiunilor, de bunăstarea, independența și fericirea fiecărui popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).Sîntem ferm hotărîți ca, în spiritul hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, să desfășurăm în continuare o activitate susținută pe plan internațional, pentru întărirea unității și colaborării cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate popoarele lumii, fără deosebire , de orînduire socială. Vom acționa ferm și în viitor, în spiritul hotărîrilor congresului, pentru a contribui la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune. în acest fel ne vom îndeplini obligațiile noastre de detașament activ, revoluționar, în lupta pentru apărarea independenței și suveranității popoarelor pe plan internațional. Ne vom îndeplini atît îndatoririle naționale, cît și cele internaționale, care constituie un tot unitar și caracterizează politica marxist-leninistă a partidului nostru. (Aplauze puter
nice).în încheiere, doresc să exprim, încă o dată, convingerea că toți oamenii muncii din municipiul Craiova și din. județul Dolj, toți locuitorii. municipiului și județului, la fel ca toți cetățenii patriei noastre socialiste, vor face totul pentru a-și îndeplini și în următorul cincinal sarcinile de mare răspundere care le revin. Sînt convins că vă veți prezenta și în 1980 cu planul îndeplinit, că veți ocupa un loc fruntaș în marea întrecere între toate organizațiile de partid, între toate județele țării noastre. Aș dori să ocupați locul unu, dar știu că e o întrecere grea ; depinde de comitetul județean de partid, depinde de comuniști, de tineret, de dumneavoastră toți, de fiecare la locul său de muncă, pentru a putea ocupa, dacă nu primul loc, dar un loc cît mai demn în această mare întrecere pe plan național, sporindu-vă contribuția la dezvoltarea socialistă și înaintarea spre comunism a patriei noastre. (A- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Cu această convingere, vă urez tuturor multă sănătate, noi și noi succese și multă fericire ! Urez, totodată, cadrelor didactice, studenților și elevilor din învățămîntul de toate gradele succese tot mai mari, multă fericire și sănătate'! (Aplauze 
puternice, prelungite ; cei prezenți 
la marea adunare populară aclamă 
îndelung pentru partid, pentru Co
mitetul Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu). &

Trei momente semnificative din timpul vizitei pe platforma industrială de est a Craiovei; 1. Indicații prețioase pentru sporirea și diversificarea produselor la Electroputere; 2. Inaugurarea noului looal al Facultății de Electrotehnică; 3. Pe șantierul întreprinderii de utilaj 
greu; un îndemn la buna gospodărire a spațiilor pentru construcțiigreu: un îndemn ia buna gospodărire a spațiilor pentru
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Marea adunare populară din municipiul CraiovaVizita s-a Încheiat semnificativ cu o mare adunare populară, desfășurată sub semnul celor două evenimente : jubileul Craiovei și inaugurarea anului de învățămînt....Această vibrantă manifestare are loc in piața centrală a orașului, unde domnește o atmosferă entuziastă, sărbătorească, de înălțător patriotism. S-au adunat aici peste 70 000 de cetățeni — muncitori și intelectuali, militari și studenți, reprezentanții oamenilor muncii din municipiul Craiova și de pe cuprinsul județului Dolj. Ei poartă portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, steaguri roșii și tricolore, lozinci care exprimă gindurile, sentimentele pe care le împărtășesc în aceste clipe deosebite : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general", „Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România", „Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre", „Trăiască harnicul și talentatul popor român, făuritorul societății socialiste multilateral dezvoltate".La adunare participă, practic — prin intermediul transmisiei directe a posturilor noastre de radio și televiziune — întreaga țară.Este ora 14,10. Mulțimea aflată în piață întîmpină cu multă căldură, cu urale și ovații pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului.Vii și îndelungate aplauze răsună minute în șir pentru partid și secretarul său general. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". Craiovenii dau glas simțămintelor de fierbinte dragoste și încredere în partid și secretarul său general.Cuvîntul de deschidere a adunării este rostit de tovarășul Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, dînd glas sentimentelor de mare bucurie ale comuniștilor doljeni. ale tuturor oamenilor muncii din municipiu și din județ, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu tradiționala urare de bun venit.Participarea dumneavoastră la deschiderea noului an de învățămînt și la jubileul municipiului, a arătat vorbitorul, este un moment solemn, evocativ. Oamenii muncii din acest colț de țară văd în aceasta prețuirea eforturilor adesea eroice pe care le-au depus pentru a contribui din plin la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul scump al .patriei.Evocînd tradițiile ce atestă că sîn- 

tem dintotdeauna fiii acestor pămîn- turi și că nimic nu ne-a clintit din aceste locuri, ne reamintim, cu deosebită emoție, cuvintele rostite de dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, la întâlnirea publică ce a avut loc la Craiova la 26 iulie 1946 : „Noi, comuniștii — spuneați atunci — dorim ca din Oltenia lui Tudor Vladimirescu, sărăcită și înapoiată pină acum datorită jafului moșieresc, să facem o Oltenie bogată, cu o industrie și o agricultură puternice. Noi dorim ca din Craiova, «cetatea banului și a opresiunii», cum era în trecut, să facem o cetate a muncii, a culturii și științei în Oltenia".In continuare, vorbitorul a spus î mobilizați pentru a da viață sarcinilor reieșite din documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru a aplica în practică întocmai indicațiile deosebit de prețioase pe care dumneavoastră ni ie-ați dat cu prilejul vizitei de anul trecut, din luna mai, oamenii muncii din satele și orașele Doljului, în frunte cu comuniștii, au obținut, în marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, succese de seamă.Vă raportăm, tovarășe secretar general, că pe cele 8 luni din acest an planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101.2 la sută ; 11 unități economice au îndeplinit sarcinile cincinalului la producția globală, iar pe întregul județ avem pină acum un avans de 50 de zile, ceea ce echivalează cu o producție industrială suplimentară de 2,2 miliarde lei.încă de la sfirșitul lunii iulie. Doljul și-a realizat prevederile planului cincinal la export, onorindu-și astfel, în bune condiții, contractele pe care le-a avut cu o serie de parteneri străini.Așa cum dumneavoastră ne-ați indicat, a fost reprofilată producția întreprinderii ,.7 Noiembrie" și — cum ați putut constata cu prilejul vizitei de azi — în diferite faze ale acesteia se află deja primul lot de peste 250 de tractoare. Cu sprijinul dumneavoastră direct și neprecupețit, întreprinderea ..Elect.roputere" și-a redresat treptat producția, a recuperat intr-un timp scurt nerealizările și, in prezent, desfășoară o bună activitate.De asemenea, cei ce muncesc în unitățile agriculturii cooperatiste au obținut anul acesta cea mai mare producție de griu, iar în prezent, apli- cînd măsurile indicate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. zoresc cu strînsul recoltei de porumb, de sfeclă de 

zahăr, de struguri și legume, pun baze trainice recoltei viitoare.Firește, succesele acestea ne bucură; ele sînt rezultatul eforturilor stăruitoare depuse de comuniști, de către toți oamenii muncii pentru materializarea întocmai a sarcinilor ce le-au stat în față. Sîntem conștienți însă că în activitatea noastră mai avem încă lipsuri, pe care dorim să le înlăturăm grabnic. în acest sens, trebuie să acționăm cu vigoare sporită, să fim mai exigenți cu noi înșine, în așa fel încît activitatea tuturor colectivelor să fie mai bună decît pînă acum, să se ridice necontenit la nivelul cerințelor mari ce ne stau în față.Pentru tot ceea ce am înfăptuit pînă acum, pentru viața tot mai fericită pe care o trăim, pentru viitorul nostru luminos, gindurile ni se îndreaptă, pline de recunoștință, către Partidul Comunist Român, către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.Vă asigurăm, încă o dată. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Craiova și de pe întreg cuprinsul Doljului, că nu vom precupeți nimic pentru edificarea socialismului multilateral dezvoltat în a- cest colț de țară, așa cum strălucit a fost prefigurat in mărețul Program al partidului adoptat la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.Secretarul prezidențial și al Consiliului de Stat, tovarășul Silviu Curticeanu. a dat, apoi, citire Decretului prezidențial prin care municipiului Craiova i se decernează ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.în uralele mulțimii, președintele republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. înmînează primarului orașului înalta distincție.La adunarea populară. în numele oamenilor muncii de la ..Electropu- tere", a vorbit apoi maistrul 
Paul Dinu, Erou al Muncii Socialiste, care a spus :Ca întotdeauna, dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați venit în mijlocul nostru și ne-ati dat sfaturi și indicații prețioase. în mintea și inima fiecărui muncitor, inginer si tehnician de la noi s-au întipărit, profund și trainic, cuvintele rostite de dumneavoastră în .mai. anul trecut. cînd ne spuneați : „Vă transmit încrederea pe care o am în acest colectiv pe care-1 cunosc de mult și care vă fi în stare să rezolve competent toate problemele".îndemnul acesta generos. înălțător, creditul moral pe care ni l-ați acordat au constituit un viguros imbold în munca noastră, ne-au angajat, în spirit revoluționar, să milităm cu 

toată capacitatea, să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea politicii partidului.Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că întreprinderea noastră a realizat. încă din luna ianuarie, planul cincinal la aparataj electric de înaltă tensiune, iar la indicatorul producție globală am obținut un avans de două luni si jumătate. Vă informăm. în același timp, că uzina a obținut și obține zi de zi noi și importante succese pe linia unei cît mai valoroase contribuții la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, de creștere a aportului tării noastre la schimburile mondiale de valori.Vă asigurăm și cu acest prilej, iubite tovarășe secretar general. că vom depune toată puterea gîndului și faptelor noastre pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor Programului partidului.Luind cuvîntul. rectorul Universității craiovene. Tiberiu Nicola, a spus : Universitatea din orașul nostru este rodul grijii permanente a partidului, a dumneavoastră personal. stimate tovarășe secretar general. pentru înflorirea științei și culturii românești.în acest context se înscrie șl inaugurarea noului local al Facultății de electrotehnică, care este un prețios dar făcut de partid studenților, tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri.Punînd în centrul preocupărilor de modernizare a procesului instructiv- educativ integrarea organică a învă- tămîntului cu cercetarea și producția. am avut și avem în vedere, per1- manent, angajarea. încă din anii de studii, a tinerilor la traducerea în viață a sarcinilor izvorîte din grandiosul Program al partidului, a prețioaselor dumneavoastră indicații, cu privire la realizarea acestui obiectiv major.Permiteți-mi. iubite tovarășe secretar general, să dau glas hotărîrii organizației de partid, senatului universității. Asociației Studenților Comuniști. de a face totul pentru aplicarea prețioaselor dumneavoastră indicații date astăzi cu privire la stimularea capacității de creație teh- nico-știintifică a cadrelor didactice, a studenților, pentru a educa tineretul universitar în spiritul înaltelor idealuri revoluționare ale poporului si partidului nostru, al dragostei fată de patrie și respectului fată de muncă.în aceste clipe de înaltă trăire a emoțiilor începutului unui nou an de învățămînt — a subliniat în cu

vîntul său Ana Pătrașcu, studentă Ia Facultatea de medicină din Craiova — noi. studenții, asemenea tineretului școlar, simțim marea bucurie și satisfacție de a vă avea în mijlocul nostru, de a beneficia încă o dată de indicațiile dumneavoastră clarvăzătoare și pline de grijă părintească.Ne exprimăm adeziunea unanimă la politica internă și externă a partidului si statului, angaiîndu-ne cu tot elanul tinereții noastre în însușirea temeinică a cunoștințelor teoretice Si practice. în aplicarea prevederilor codului eticii și echității socialiste.Sîntem bucuroși că avem astăzi prilejul să vă raportăm că îndemnurile pe care le-ati adresat în nenumărate ocazii privind integrarea organică a învățămîntului cu cercetarea si producția prind viată și la Craiova. Studenții craioveni lucrează e- fectiv la întreprinderea ’..Electropu- tere“. combinatul chimic sau în alte unităti industriale. Ia ferma didactică experimentală sau în secțiile modernului spital clinic din municipiu, înfăptuind angajamentul luat de a- sociatiile studenților comuniști, studenții electrotehniști au participat în această vară la construcția noului sediu al facultății.Constituiți în echipe și brigăzi, am lucrat, totodată, la întreținerea și gospodărirea căminelor și cantinelor, a spatiilor de învățămînt. precum și pe șantierul national al tineretului de la Giurgiu—Răzmirești.Dorim și ne angajăm să facem totul ca. în acest an universitar, studențimea craioveană să poată raporta cu mîndrie partidului. dumneavoastră. stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. conducătorul nostru iubit, că rezultatele întregii munci politico-educative și profesionale sînt Însoțite numai de calificative superioare.Luînd cuvîntul. Dumitru Toader, președintele C.A.P. „înainte" din comuna Poiana Mare, a spus : Expri- mindu-mi bucuria de a vă revedea în mijlocul nostru, mărturisesc sentimentul de mare satisfacție al celor 16 000 de locuitori ai comunei noastre pentrii vizita făcută cu cîte- va ore în urmă.Așa cum ați putut constata, ca urmare a aplicării politicii înțelepte a partidului nostru, a prețioaselor indicații date de dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu privire la extinderea irigațiilor, mecanizarea si chimizarea agriculturii, am obținut an de an producții sporite.în acest an. cu toate condițiile vitrege. munca plină de abnegație e 

țărănimii cooperatiste și a mecanizatorilor de pe ogoarele noastre a dat rod bogat : la cultura griului am obținut în medie 4 150 kg/ha. iar la porumb scontăm o producție de 16 000 kg știuleți Ia hectar, depășind astfel prevederile angajamentului luat. De asemenea, la sfecla de zahăr preliminăm să obținem o producție medie de 75 000 kg la ha.Așa cum ne-a învățat partidul, cum ne-ati învățat dumneavoastră, vom considera aceste rezultate doar ca o bază pentru o activitate mai rodnică, mai eficientă.Aplicînd în mod exemplar măsurile stabilite de Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R., concen- trînd toate forțele, sub conducerea organelor de partid, sîntem hotărîți să recoltăm în timpul optim roadele muncii din acest an — porumbul l-am strîns deja de pe jumătate din suprafață — și să punem baze trainice recoltelor anului viitor.
în aclamațiile mulțimii, in en

tuziasmul și însuflețirea generală, 
ia cuvintul tovarășul

Ceaușescu.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rîndurl cu vii și îndelungi aplauze, cu ovații.Adresîndu-se tovarășului Nicolaa Ceaușescu, primul secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., tovarășul Gheorghe Petrescu, a spus : Vă mulțumim din adîncul ființei noastre pentru grija statornică pe care o a- cordați dezvoltării județului și municipiului Craiova, pentru indicațiile prețioase pe care ni le-ati dat pe tot parcursul vizitei de astăzi, pentru cuvintele dumneavoastră pline de învățăminte, încărcate de substanța patriotismului fierbinte, de dragostea pentru oamenii acestor locuri. Ele constituie pentru noi nu numai dovada înaltei prețuiri ce o acordați tradițiilor noastre revoluționare, o- magierii oamenilor de aici pentru munca lor rodnică, aprecierii tineretului nostru studios și harnic, dar și un îndemn de a ne perfecționa munca, de a spori eforturile pentru a îndeplini, în mod neabătut. măreWe sarcini trasate de Congresul al XI- lea al partidului si Programul Partidului Comunist Român. Să muncim fără preget, cu dăruire și eroism, după exemplul luminos pe care ni-I oferiți, acesta este legămîntul nostru solemn, angajamentul unanim și entuziast pe care oamenii muncii din 

județul Dolj șl-I iau în fața dumneavoastră, pentru a contribui cu întreaga lor capacitate și putere de muncă la înfăptuirea pe teritoriul patriei noastre a visului de aur al întregii omeniri, a celei mai drepte orînduiri, a comunismului.Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne trăiți întru multi ani și să ne conduceți cu aceeași înțelepciune și vigoare tinerească spre continua prosperitate a patriei și fericirea poporului nostru drag.Văzduhul vibrează de urale și o- vații. Participants la adunare își exprimă încă o dată, cu putere, dragostea. recunoștința și încrederea față de partid și secretarul său general. In aceste momente sărbătorești, ei se angajează, în fața partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca, laolaltă cu întregul nostru popor, să muncească cu hotărîre și fermitate pentru a transpune în viață, in mod exemplar, politica partidului. Programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Mereu vii vor rămîne în sufletal și conștiința locuitorilor Craiovei a- precîerile. cuvintele însuflețitoare consemnate, la încheierea Adunării populare, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cartea de onoare a o- rașului : „Cu prilejul împlinirii a 1 750 de ani de la întîia me.nțiune documentară a localității Pelendava si a 500 de ani de la prima atestare scrisă a Craiovei. adresez cele mai calde felicitări locuitorilor acestei străvechi așezări daco-getice. milenară vatră strămoșească cu bogate și glorioase tradiții în istoria luptei poporului român pentru apărarea ființei naționale și neatîrnarea patriei, pentru libertate, independentă și o viață mai bună. Le urez tuturor noi și mari succese în dezvoltarea economică și edilitar-gospodărească a municipiului, realizări tot mai însemnate in înfăptuirea politicii generale a partidului și statului nostru de edificare a socialismului și comunismului în România, de ridicare a națiunii noastre socialiste ps trepte mereu mai înalte de bunăstare și civilizație".
*La plecarea din Craiova, toJ varășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat. pe străzile orașului, cu aceleași calde simțăminte de dragoste. Locuitorii orașului au aplaudat și ovaționat îndelung pe secretarul general al partidului, scandind cu însuflețire ,.C e a u ș e s c u-P.C.R.", „Ceaușescu și poporul". (Agerpresj

În noul an de studiu

SE VA DESFĂȘURĂ ■fflKSlfi
POLITICO-IDEOLOGIC DE Pfflffl

în două editoriale publicate recent, „Scîntela" a relevat însemnă
tatea măsurilor adoptate de conducered partidului pentru creșterea 
calitativă și sporirea eficienței învâțâmîntului politico-ideologic de 
partid. în continuare, inauguram azi un ciclu de articole prin care 
ne propunem sâ prezentăm, în mod succint, pentru o largă infor
mare a propagandiștilor și cursanților, amănunte despre principalele 
trăsături ale structurii organizatorice a învățămîntului, despre op
țiunea cursanților, conținutul și metodologia diferitelor forme de 
studiu etc.

Publicăm, mai [os, primul articol din cadrul acestei rubrici.

1. Care este structura organizatorică 
a sistemului de învățămînt?

Prin instrucțiunile aprobate de Secretariatul C.C. al P.C.R. au fost aduse îmbunătățiri substanțiale structurii organizatorice a învățămîntului de partid, încît acesta să-și poată îndeplini cît mai bine rolul important ce-i revine în sistemul general al educației politico-ideologice permanente de masă.
Caracteristic pentru actuala struc

tură este faptul că ea asigură o mai 
mare varietate a formelor de studiu, 
îmbinată cu o largă diversificare te- 
matifcă.Organizarea, începînd din acest an, 
a învățămintului politico-ideologic de 
partid pe o durată de patru ani per
mite o orientare de mai largă per
spectivă a desfășurării acestuia, precum și stabilirea unei succesiuni co
respunzătoare a formelor de studiu, astfel încît de-a lungul acestei perioade cursanții să-și poată însuși temeinic, în strînsă legătură cu practica, tezele fundamentale ale Programului partidului, politica internă și externă a partidului și statului, cunoștințe de bază din domeniul economiei politice, filozofiei, socialismului științific, istoriei.Principalele forme de invățămint prevăzute sînt:

I. Cursuri și dezbateri pe probleme 
politico-ideologice. Aceste cursuri vor avea o largă sferă de cuprindere, fiind forma de studiu accesibilă masei membrilor de partid și celorlalți oameni ai muncii. Se organizează următoarele cursuri : 1) Problemeactuale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru ; 2) Statutul P.C.R., principiile și metodele muncii de partid ; 3) Politica economică internă și internațională a P.C.R. ; 4) Principiile materialismului dialectic și istoric și aplicarea lor creatoare de către P.C.R. ; 5) Probleme principale ale socialis

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Arta pe înțelesul tuturor.
10,20 Film artistic : Cinematogra

ful de altădată.
11,50 Telex.
16,30 Teleșcoală. Radlotelevlzlunea 

școlară In noul an de lnvă- 
țămtnt. Consfătuirile cadre
lor didactice.

17,00 Telex.
17,05 Film documentar : „Perma

nențe ale artei românești" — 
producție „Al. Sahla".

17,25 Scena. Emisiune de actuali
tate șl critică teatrală.

17,45 Hal la joc. Cintece și dansuri 

mului științific și aplicarea lor creatoare de către P.C.R. ; 6) Politica externă și relațiile internaționale <fle P.C.R. și Republicii Socialiste România ; 7) Principale momente din istoria patriei, a partidului, a mișcării democratice și revoluționare din țara noastră.
II. Universități de marxism-leni

nism, ai căror studenți se vor recruta din rîndurile secretarilor și membrilor birourilor organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid, cadrelor de partid și de stat, altor oameni ai muncii care n-au urmat școli de partid și care au o bună pregătire politico-ideologică. Universitățile vor funcționa cu următoarele secții : 1)Principii și metode ale. muncii de partid ; 2) Politica economică internă și internațională a P.C.R. și conducerea activității economice ; 3) Materialismul dialectic și istoric și aplicarea sa creatoare de către P.C.R. ; 4) Probleme ale socialismului științific și aplicarea lor creatoare în Programul partidului ; 5) Istoria P.C.R., a mișcării muncitorești din România și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
III. Seminariile pe teme politico- 

ideologice se organizează pentru membrii de partid cu un nivel mai ridicat de pregătire politico-ideologică, care au absolvit Academia „Ștefan Gheorghiu", universitatea serală de marxism-leninism, invățămîntul superior de stat, cadre de conducere din organe și organizații de partid, din ministere și alte instituții centrale, cadre didactice din invățămîntul superior etc. Seminariile vor avea programe diferențiate, In funcție de preocupările cadrelor respective, după cum urmează : 1) seminarii pe probleme ale politicii economice interne șl internaționale a partidului și statului nostru ; 2) seminarii pe pro

populare românești, maghia
re. germane și sîrbeștt.

18,15 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19.00 Teleglob : Imagini mexicane.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Ancheta socială TV : „Pă

mîntul — avuție națională" 
(II).

bleme ale științei conducerii societății socialiste multilateral dezvoltate ;3) seminarii pe probleme actuale ale materialismului dialectic și istoric ;4) seminarii pentru studierea curentelor și confruntărilor de idei din' gîndirea filozofică și economică, din alte domenii ale gîndirii social- politice contemporane, a aportului P.C.R. la dezvoltarea creatoare a marxism-leninismului ; 5) seminariipe probleme ale istoriei patriei, a P.C.R., a mișcării muncitorești și democratice din țara noastră, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale ; 6) seminarii pe probleme ale politicii externe și relațiilor internaționale ale P.C.R. și RomânieiDin diversitatea cursurilor sau se- minariilor recomandate, organizațiile 
de partid își aleg cîte unul pen
tru fiecare an de studiu, acum, în 1975 pentru toți cei patru ani pînă la viitorul Congres al partidului. în organizațiile cu un număr mai mare de membri de partid se pot constitui mai multe grupe de studiu (cu 30—40 cursanți) în cadrul aceluiași curs, sau mai multe cursuri și seminarii. în organizațiile de partid cu un număr mai mic de membri. învăță- mîntul de partid se poate organiza și în comun cu membrii U.T.C.Programa fiecărui an de studiu va cuprinde opt teme, de regulă cîte o activitate colectivă pe lună. în afară de acestea, se va organiza și o activitate finală, cu caracter recapitulativ. în sectoarele agriculturii, unde invățămîntul politico-ideologic de partid se desfășoară între 1 noiembrie și 30 martie, se vor asigura, de regulă, două activități colective pe lună.în condițiile creșterii diversității programelor de învățămînt au fost asigurate largi posibilități organizațiilor • de partid de organizare diferențiată a studiului, în funcție de pregătirea și preocupările cursanților, de motivația politico-educativă a fiecăruia, de condițiile specifice fiecărui loc de muncă. în legătură cu aceasta se impune ca fiecare organizație de partid să inițieze o am
plă informare a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii — viitori cursanți în noul an de învățămînt politico-ideologic de partid — eu pri
vire Ia conținutul fiecăruia dintre 
programe și Ia posibilitățile largi de 
opțiune în perspectiva a 4 ani de 
studiu. în același timp diversitatea largă a programelor solicită o utilizare mai eficientă a propagandiștilor, în funcție de pregătirea și specialitatea fiecăruia. Aspectele privind felul cum se va face opțiunea pentru diferitele forme și programe de studiu, vor constitui tema următorului articol inserat la această rubrică.
10,30 Seară de teatru. Autoportret 

Ion Flnteșteanu.
11,50 O Intîlnire muzicală cu San- 

ndy Duncan, Ann Georges, 
Jack Jones, Rod Mckvel.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Film serial : „Calea cea lun
gă" — producție a studiouri
lor de televiziune cehoslovace.

20.45 Tezaur de cintec românesc.
21.10 Telex.
21.15 Ce știm si ce nu știm des

pre...
21.45 Din filmoteca TV.

--------------LA RECOLTARE---------------

Păunea în echipă, după program zilnic
------------- își arată roadele-------------Desfășurarea lucrărilor agricole de sezon în cooperativele agricole de producție din județul Dîmbovița demonstrează efectul mobilizator al măsurilor stabilite în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 august privind organizarea muncii in actuala campanie ele toamnă. Recoltatul florii-soarelui se apropie de sfîrșit. iar în multe cooperative agricole a început culesul porumbului și se lucrează intens la strînsul fructelor. Totodată, au fost arate peste 50 la sută din terenurile care urmează să fie însămința- te cu cereale de toamnă.în multe unităti se evidențiază un spirit nou de muncă, o organizare si o coordonare mai bună a întregii activități. La cooperativa agricolă Valea Mare., de pildă, în urmă cu numai citeva săptămîni. nu se recoltau mai mult de 8 tone de fructe pe zi. în ultima vreme, cînd munca a fost organizată pe echipe, cu sarcini zilnice precise, iar comandamentul comunal a desfășurat o temeinică muncă politică pentru mobilizarea tuturor forțelor, cantitatea de fructe strînsă în fiecare zi s-a dublat. Evident, strîngerea la timp si fără pierderi a roadelor toamnei este o problemă care privește în primul rînd pe membrii cooperativelor agricole, dar nu numai pe ei. Toți locuitorii satelor sînt interesați ca din producția de floarea-soarelui, porumb, legume, fructe sau struguri să nu se piardă nimic. în această ordine de idei, deosebit de important este faptul că. datorită muncii politice desfășurate de organizațiile de partid, oamenii au înțeles necesitatea de a participa în număr mare la muncă, chiar dacă unii dintre ei lucrează în diferite instituții de la sate sau în întreprinderi din orașe. Ca urmare. în multe cooperative a- gricole — Petrești. Braniște. Lungu- letu. Bilciurești. Poiana. Cornești — unde, pînă nu de mult participarea la muncă era de ordinul zecilor, a- cum pot fi întîlniți zilnic pe cîmp. în livezi și in vii. sute de oameni.Esențial este că. intr-un sir de unităti Si comune, s-au găsit suficinema

© Calvarul' unei femei : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 5254)
— 17.15; (5255) — 29,15. BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45: 13: 16; 18,15;
20,30, la grădină — 19,15, FAVORIT
— 9,15; 11.30: 13,45: 16; 18,15; 20,30,
STADIONUL DINAMO — 19.30.
STADIONUL STEAUA — 19.
O Drumuri albe : TIMPURI NOI 
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15.
@ A fost odată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11.45, 14,30;
17,15: 20,15.
© Elixirul tinereții : CAPITOL — 
9,30; 11.45; 14; 16; 18,15: 20.30. Ia 
grădină — 19, EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30. SCALA
— 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18.15: 20,30. 
© Delict din dragoste : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14. FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,45. la grădină — 19.30.
© Gala filmului din R.P. Polonă 

ciente forțe de muncă pentru grăbirea lucrărilor. La cooperativa a- gricolă din Ionești se invoca mereu lipsa brațelor de muncă. Cind comandamentul comunal a analizat însă în mod concret, pe fiecare familie. citi locuitori are comuna, s-a văzut că. dimpotrivă, simt forțe suficiente. Comandamentul comunal a întocmit un plan judicios, privind desfășurarea lucră-
RAIDUL NOSTRU

IN COOPERATIVE AGRICOLE
DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

rllor de rumbului. suprafață toamnă. în cazul node exemplu, întreaga a fost împărțită în parcele care pot fi recoltate și eliberate de coceni. în 2—3 zile, de 230—250 de oameni. Apoi, pentru fiecare parcelă s-a stabilit exact. în funcție de hibrizii cultivați, cînd va începe și se va termina recoltatul. Și pentru ca treaba să fie dusă pînă la capăt, pentru fiecare parcelă s-au stabilit nominal oamenii care participă la recoltat, în formațiile de lucru fiind cuprinși atit cooperatorii, cît și angaja- ții din comună. Programele pe culturi au fost supuse discuției locuitorilor din comună. Singura modificare făcută a fost aceea că recoltatul porumbului a început miercuri, 10 septembrie, cu 4 zile mai devreme decît s-a stabilit inițial. Și aceasta dintr-un motiv bine întemeiat. Ingi- nerul-șef al cooperativei a adus la cunoștința oamenilor că, în urma analizelor de laborator, a rezultat că umiditatea porumbului a scăzut sub 30 la sută și, deci, lucrările pot începe devreme. Din primele zile erau prezenți la lucru 230 de oameni. La
„Pămîntul făgăduinței" î CASA 
FILMULUI — 19.
© Fluviul fără întoarcere : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. MODERN — 9;
11,15; 13.30; 16; 18; 20. la grădină
— 19.
O Emigrantul : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30. TOMIS
— 9: 11,15; 13,30: 16: 18,15: 20,30. la 
grădină — 19.
Q Lupul mărilor — Răzbunarea : 
LUMINA — 9: 12,30; 16: 19.
© Lanțuri : LIRA — 15.30: 18. la 
grădină — 20, VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Cu mîinile curate : BUCEGI — 
16; 18.
O Omul din Laramie : GRI VITA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.30.
e Cartea junglei ; DOINA — 9.30; 
11.30; 13.30: 15.45: 18: 20.15.
© Ați chemat doctorul 7 : DRU
MUL SĂRII — 16; 18 f 20.
• Toamna bobocilor : GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20,15. . VIITORUL — 
15.30; 18; 20.
G Soția Iui Jean-: MIORIȚA — 
12.30; 18; 20.15. GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18.15: 20.30.
• Actorul și sălbaticii : MIORIȚA
— 9; 15. 

recoltare au fost mobilizați și acei locuitori din comună care lucrează in diferite întreprinderi industriale.în unele unităti lucrările sînt în- tîrziate nu din cauză că oamenii ar fi putini, ci datorită slabei organizări a muncii. Am ajuns pe una din parcelele cooperativei agricole din Șelaru, cind mai erau de recoltat citeva zeci de hectare cu floarea- soarelui. Pe terenul respectiv erau „concentrate" 8 combine. Două combine erau defecte și prin apropiere nu era nici un atelier mobil pentru a interveni. Cu o zi înainte se recoltaseră 70 ha cu floarea-soarelui, dar capitulele rămase în urma combinelor tot nu fuseseră strinse. La cîmp, pe tarlaua respectivă, nu se afiă nici un cooperator ca să adune capitulele. întilnim, totuși, două contabile de Ia cooperativa agricolă de producție. Ce faceți aici ? — am întrebat. „Supraveghem și noi cum se recoltează floarea-șoarelui" — ni s-a răspuns. Oare floarea-soarelui nu se poate recolta fără să fie „supravegheată" ? Sigur că altfel s-ar fi lucrat în ziua respectivă dacă un membru al comandamentului comunal ar fi fost prezent aici pentru ca munca să fie bine organizată. Intervenția si controlul exigent din partea membrilor comandamentului comunal ar fi prevenit și neregulile de la transportul și depozitarea recoltei : remorcile cu floarea-soarelui, venite dm cîmp. n-ar mai fi fost descărcate direct pe pămînt, lingă magaziile cooperativei, iar tractoarele ar fi transportat floarea-soarelui nu cu o singură remorcă, ci cu două.Se desprinde, deci, că unele comandamente comunale trebuie să acționeze si mai energic pentru organizarea temeinică a întregii activități, pentru participarea efectivă la executarea lucrărilor, a tuturor locuitorilor apti de muncă, să exercite un control permanent și exigent la fiecare punct de lucru și să ia cele mai potrivite măsuri pentru ca recoltarea, transportul și depozitarea să decurgă în cele mai bune condiții.
Ion TEODOR

• Evadarea : COTROCENI — 10; 
12; 14; 16: 18: 20.
• Ziua cea mai lungă : VOLGA — 
9; 12,30; 16: 19,30, GRĂDINA TI
TAN — 19.
© Nu filmăm se ne-amuzăm 3 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
O Scufundare Ia mare adîncime ; 
AURORA — 9; 11,15; 13.30: 15,45;
18: 20.15. FLAMURA — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15.
® Alo, taxi ! : MOȘILOR — 15.30; 
18. PACEA — 15,30: 18; 20.
• Nu te voi iubi : RAHOVA — 
— 16; 18.
•r Strălucirea soarelui : DACIA — 
9: 11.15; 13,30 : 15,45: 18; 20,15.
• Omul din Londra : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15.
© Piaf : UNIREA — 16; 18, la gră
dină — 19,45.
• Comedie fantastică : CRÎNGAȘI
— 17.
• Defileul legendelor uitate î VI- 
TAN — 15,30 ; 18.
© Scufundarea Japoniei : GRA
DINA VITAN — 19,30.
• Piedone — comisarul fără 
armă : FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Cavalerii teutoni : ARTA — 15;
18,30.

Pe scurt 
de pe ogoare
Buzău. în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Buzău se muncește intens la strîn- gerea recoltei. Duminică, 14 septembrie, in cooperativele agricole din consiliile intercooperatiste Glo- deanu-Siliștea, Săpoca și Rușețu s-a strîns recolta de pe ultimele 300 ha cultivate cu floarea-soarelui. 

(Mihai Bâzu).

Vrancea. în cooperativele agricole din județul Vrancea, aproape 16 000 de locuitori ai satelor au fost duminică prezenți în cîmp. La Cio- răști și Mihălceni, de exemplu, cei peste 1 800 de o-ameni, organizați în echipe, cărora li s-au alăturat și 175 de angajați din comune, au lucrat la recoltatul porumbului, strugurilor, legumelor și tutunului. în schimb, în cooperativa agricolă Cîmpineanca. din apropierea municipiului Focșani, în jurul orei 8.00. membrii conducerii cooperativei erau încă la sediu. Pe cîmp erau doar... un căruțaș, doi oameni cu furci și șeful de fermă. Se pare că tot așa „s-a muncit" șl în restul săptămînii. din moment ce. de la începerea recoltatului, porumbul a fost cules de pe numai 20 ha din cele 153 aflate în. cultură. (Dan 
Drăgulescu).Vaslui. Duminică, 14 septembrie, peste 20 000 de țărani cooperatori, angajați ai instituțiilor comunale și elevi, mobilizați de comandamentele comunale, au strîns strugurii de pe aproape 250 ha, porumbul de pe 700 ha și floarea-soarelui de pe 600 ha. (Crăciun Lăluci).
• Recompensă pentru șerif : COS
MOS — 14.30; 16,30; 18.30; 20,30.
• Muntele ascuns : MUNCA — 16; 
18; 20.
© Ultimul cartuș : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
© Cei mai frumoși ani : GRADI
NA ARTA — 19.
© Secretul planete! maimuțelor : 
GRADINA LUCEAFĂRUL — 19.30. 
© Ochii Shlvanei : GRĂDINA 
BUCEGI — 19,30.
• Zapata : GRĂDINA MOȘILOR 
— 19,30.teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) e 
Titanic vals — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal ,.C. Tăy. 
nașe" (sala Savoy) : Un băiat ci» 
zahăr... ars — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Circul mare din 
Varșovia — 19.30S.
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ZIUA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, tovarășul George Macovescu. a primit, luni după-amiază, pe ambasadorul Finlandei la București. Pentti Suomela, care, în numele guvernului finlandez, a transmis Guvernului Republicii Socialiste România copia oficială a Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, semnat la Helsinki de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, si de ceilalți șefi de state și de guverne ai țărilor participante la această conferință.La ceremonia înmînării documentului au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, funcționari superiori din acest minister.Cu acest prilej, ambasadorul finlandez a rostit o scurtă alocuțiune.
Tovarășului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste România în drum spre R. S. Cehoslovacă, folosesc prilejul pentru a vă transmite dumneavoastră, Guvernului Republicii Socialiste România si poporului frate român salutul si urările noastre cete mai cordiale de noi Succese în edificarea socialismului în patrirfy dumneavoastră. în lupta pentru statornicirea unei păci trainice și colaborări rec. jc avantajoase între popoarele din Europa și din întreaga lume.
STANKO TODOROV

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

Sosirea unei delegații de activiști
ai Partidului Comunist al Uniunii SovieticeLuni a sosit îp Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de V. I. Gladîșev, adjunct al șefului secției Organe administrative a C.C. al P.C.U.S.. care, la invitația C.C. al P.C.R.'. va face o vizită pentru schimb de experiență în tara noastră.Cronica z iLa invitația Asociației de prietenie româno-mongole și a Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, o delegație a Asociației de prietenie mongolo-române- condusă de G. Miegombo, președintele asociației, prorector al Universității din Ulan Bator, a făcut o vizită în țara noastră.Cu acest prilej a fost semnat de către președinții celor două asociații planul de colaborare pe anii 1976— 1977 între Asociația de prietenie ro- mâno-mongolă și Asociația de prietenie mongolo-română.In timpul șederii în România, oaspeții au vizitat obiective economice și social-culturale din București și județele Brașov, Constanța și Ilfov,La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, oaspeții au fost conduși de membri ai conducerii Asociației de prietenie româno-mongole și I.R.R.C.S.A fost prezent tovarășul Giambyn Niamaa, ambasadorul Republicii Populare Mongole la București.

★Cu ocazia Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al Rabasa. ministrului relațiilor acestei țări, Emilio O.
Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George
• SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipele românești în preajma
ounor întreceri

LOTUL REPREZENTATIV 
PENTRU PARTIDA 

ROMÂNIA — GRECIAîn urma etapei a Vl-a, lotul reprezentativ s-a restrins la 17 jucători, dintre care numai 16 vor pleca la Salonic, unde, miercuri, 24 septembrie, va avea loc prima întîlnire oficială a echipei noastre naționale, din această toamnă, meciul România — Grecia, valabil pentru campionatul balcanic interțări.Lotul se compune din : Iorgulescu, Moraru — Cheran, G. Sandu, Săt- măreanu II, Anghelini, FI. Marin, Purima, Sameș — Dinu, Dumitru, Bbloni — Fazekas, M. Sandu, Luces- 
cu, Dobrin și Iordănescu.Antrenorul V. Stănescu ne-a informat că a fost obligat să renunțe deocamdată la portarul Răducanu și la mijlocașul Bălăci. Portarul echipei naționale va fi supus astăzi unui nou examen medical spre a se constata dacă e necesară. o intervenție chirurgicală (operație de menise). Cit despre Bălăci, acesta e debilitat fizic (5 kg sub greutatea normală) și se consideră că încă nu poate face față eforturilor cerute de o partidă interțări.Lotul reprezentativ se reunește astăzi, urmînd ca joi dimineața să fie întregit cu Boîijni și Fazekas (A.S.A), FI. Marin (Rapid) și Purima (Univ. Craiova), iar vineri cu jucătorii dinamoviști Cheran. G. Sandu, Sătmăreanu II și Lucescu.

VEȘTI DE LA DINAMO...Dinamo pleacă azi la prînz spre Madrid pentru meciul din „Cupa campionilor europeni" cu Real, care va avea și va fi gulovici. Jucători, portante, weiler și .vor putea juca miercuri nici portarul Ștefan — care a suferit o como- ție în meciul de la Constanța, nici Zamfir (piciorul drept în fașă ghip- sată). Lotul : Constantinescu — Cheran, G. Sandu, Sătmăreanu II. Lu- cuță — I. Marin, Georgescu, Custov— Lucescu, Dumitrache, Vrînceanu— rezerve : Cavai, Deleanu, Augus
tin, Bucurescu si Mateescu. 

loc miercuri, de la ora 21, arbitrat de iugoslavul Gu- Lotul este compus din 16 semnalindu-se absențe im- în afară de Dinu, Nun- Dobrău (suspendați), nu

subliniind importanța Actului final al conferinței de la Helsinki.La rîndul său, ministrul afacerilor externe al României a evidențiat importanța acordată de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de partidul și guvernul tării noastre Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, contribuția activă a României la încheierea cu succes a lucrărilor acestei conferințe, care a marcat un moment de însemnătate istorică în viata politică pe continentul european. El a reafirmat ho- tărîrea Republicii Socialiste România de a acționa cu toate forțele pentru ca Actul final adoptat la conferință să fie transpus în viată, pentru promovarea in continuare a cauzei securității, cooperării și păcii în Europa. Pentru instaurarea unei păci trainice în întreaga lume. (Agerpres)

La sosire, ne aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de general- maior Constantin Olteanu, membru supleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de sef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de fată, de asemenea. V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București, membri ai ambasadei.

Macovescu. a transmis un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe al statului Papua-Noua Guinee. Sir Albert Maoro Kiki. cu ocazia numirii sale in această funcție.
★IAȘI (Corespondentul „Scînteii" Manole Corcaci) : La Iași s-au pus bazele unei filiale a Societății naționale de drept penal. Ca președinte a fost ales conf. univ. dr. Octavian Loghin, decanul Facultății de drept din Iași. Filiala și-a început activitatea printr-un simpozion cu tema „Probleme actuale ale științei dreptului penal".

PRONOEXPRESCÎȘTIGURILE TRAGERIIDIN 10 SEPTEMBRIE 1975EXTRAGEREA I: Categoria 1: 2 variante 10% Dacia 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 25% a 11 232 lei și 7 variante 10% a 4 493 lei ; cat. 3 : 4,00 a 10 670 lei ; cat. 4 : 20,75 a 2 057 lei ; cat. 5 : 72,85 a 586 lei ; cat. 6 : 2 942,40 a 40 lei.REPORT CATEGORIA I : 742 543 lei.EXTRAGEREA a M-a : Categoria B : 7,40 variante a 14 320 lei ; cat. C : 29.30 a 1 808 lei ; cat. D : 1 256,95 a 60 lei ; cat. E : 63,35 a 200 lei ; cat. F : 1 885,60 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 943 673 leî.

« A

isiternațioiiale
...RAPID...Și Rapid acuză indisponibilități : căpitanul echipei, fundașul Pop, are o întindere de ligamente și i s-a pus piciorul în fașă ghipsată ; celălalt fundaș, Iordan, e cidentat ; Angelescu ganglionilor) urmează antibiotice. Acesta substituit cu Savu, rămîne deschisă pentru postul de fundaș dreapta, unde tînărul A. Dumitru, posibil înlocuitor al lui Pop, ar avea un adversar puternic în persoana cunoscutului internațional olandez Rensenbrinck. Petcu (operat de amigdale) și Leșeanu (accident la călcii) rămîn indisponibili pentru meciul de miercuri contra lui An- derlecht, din „Cupa cupelor". Belgienii au sosit ieri în Capitală. Partida de pe stadionul „23 August" va începe la ora 17,45 și va fi arbitrată de austriacul J. Bucek.
•..A.S.A...Nici o indisponibilitate In formație pentru meciul cu Dynamo Dresda, din „Cupa U.E.F.A.". în schimb, e posibilă întărirea apărării prin reintrarea fundașului central Kiss. Din a- precierea observatorului federal la partida A.S.A. — S.C. Bacău (Tudor Vasile, prim-vicepreședinte al F.R.F.) rezultă o formă sportivă foarte bună, în ordine, la Hajnal, Biiloni și Fazekas, ultimii doi selecționați în lotul reprezentativ. Antrenorul Frietzsche de la Dynamo a fost prezent la acest meci, filmînd întregul joc. Echipa din Dresda sosește astăzi la Tg. Mureș. Miercuri, partida va începe la ora 16 și va fi arbitrată de grecul E. Papavasiliou.

...UNIVERSITATEA CRAIOVA'Echipa locală s-a antrenat în cursul dimineții de ieri. După masă i-a venit rîndul echipei Steaua Roșie Belgrad care a și sosit la Craiova și s-a antrenat sub privirile interesate ale jucătorilor și antrenorilor de la Universitatea. La craio- veni există incertitudinea folosirii lui Marcu (accidentat sîmbătă) în această primă partidă din „Cupa U.E.F.A.". Meciul de miercuri va începe la ora 16 și va ii arbitrat de 
A. Zada (U.R.S.S.),

și el ușor ac- (inflamație a tratament cu va fi probabil insă problema-

Delegația Partidului Dreptății din Turcia, condusă de Sabit Osman Avei, vicepreședinte al Partidului Dreptății, deputat de Artvin, care a făcut o vizită în tara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a părăsit. luni după-amiază, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al F.U.S., Ion Mărgineanu. membru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a M.A.N., membru al Consiliului Național al F.U.S.Au fost prezenți Osman Derinsu, ambasadorul Turciei la București, si membri ai ambasadei. (Agerpres)
Vizita președintelui

(Valon) dîn BelgiaLuni a sosit în Capitală Charles Ferdinand Partidului din Belgia, împreună cu soția, care face o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., Octa- al Consiliului ai

Nothomb, președinteleSocial-Creștin (Valon)

vian Paler, membruNațional al F.U.S., de activiști Frontului Unității Socialiste.In aceeași zi, Charles Ferdinand Nothomb, împreună cu soția, a fost primit la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, unde a avut o convorbire cu tovarășul Corneliu Mănescu, vicepreședinte.Au fost prezenți Octavian Paler, membru al Consiliului Național al F.U.S., și Jaques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București.Oaspeții au vizitat unele cartiere noi de locuințe din București.
A intrat în funcțiune 

linia ferată electrificată
Timișoara Nord —

Noustația TimișoaraAradul;» Ieri?,la amiază înNord s-a dat cale liberă primului tren remorcat de o locomotivă electrică pe noua linie ferată electrificată Timișoara Nord — Aradul Nou. Acest tronson, realizat cu 15 zile înainte de termenul prevăzut, face parte din magistrala feroviară electrificată din sud-vestul țării, unde s-au înregistrat de acum sporirea simțitoare a vitezei de circulație a trenurilor și a capacității de transport, precum și importante economii de combustibil.Constructorii și montorii continuă acum lucrările de electrificare a liniei ferate- Aradul Nou — Curtici, care va asigura racordarea primei linii ferate electrificate din țara noastră cu rețeaua feroviară internațională din centrul Europei.(Agerpres)

CAMPIONATELUPTE GRECO-ROMANE. La campionatele mondiale, desfășurate la Minsk, sportivii români Gheorghe Berceanu (48 kg) și Ion Enache (82 kg) au obținut medalii de argint, iar Roman Codreanu (+100 kg) o medalie de bronz.CICLISM. Cele cinci probe ale campionatelor naționale pe velodrom au fost cîștigate de reprezentanții clubului Dinamo București.FOTBAL. DIVIZIA A. Meciuri din etapa a Vl-a, disputate duminică : F. C. Argeș — F.C.M. Reșița 2—2 ; Olimpia — U.T.A. 2—0 ; Jiul — C.F.R 1—0 ; „U“ — Steaua 1—2 ;Sportul studențesc — Politehnica Iași 3—1. în clasament conduce A.S.A. (9 p), urmată de Universitatea Craiova (8 p). Golgeter: M. Sandu
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

formația 
cu campi- echipa Amazonas

BASCHET:
Cupa intercontinentalăLa „Palatul Sporturilor" din Varese au început întrecerile „Cupei intercontinentale" la baschet masculin, competiție rezervată echipelor de club. în cea mai echilibrată partidă a etapei inaugurale, italiană Forst Cantu a întrecut scorul de 82—81 (33—38)oana Braziliei, Francas.Alte rezultate : Real Madrid — Mobilgirgi Varese (fostă Ignis) 77—75 (40—34) ; Universitatea Pennsylvania (S.U.A.) — Tresor Bangui (Republica Centrafricană) 106—74 (61—32).

TENIS : Amritraj, 
cîștigător la CharlotteTurneul internațional de de la Charlotte (Carolina de a fost cîștigat de jucătorul ___Vijay Amritraj, care l-a Întrecut în finală cu 3—6. 7—5, 6—4 pe românul Ilie Năstase. Reamintim că în semifinale, Vijay Amritraj îl eliminase cu 6—2. 6—2 pe campionul suedez Bjbrn Borg.

Turneul republican 
de Ia arena ProgresulPe terenurile arenei Progresul Capitală au început ieri finalele campionatelor republicane de tenis la care participă peste 100 de jucători și jucătoare. Iată primele rezultate din proba de simplu bărbați : Ovid — Zacopceanu 6—2, 6—0 ; Hă-

tenis Nord) indian

din

Excelenței Sale Domnul
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

Președintele Statelor Unite MexicaneSărbătorirea celei de-a 165-a aniversări a proclamării independenței Statelor Unite Mexicane îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai vii și călduroase felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de noi succese pe calea progresului și prosperității poporului mexican prieten.îmi amintesc cu multă satisfacție de recenta vizită pe care am făcut-o în frumoasa dumneavoastră țară și îmi exprim ferma convingere că discuțiile prietenești și rodnice pe care le-am purtat, precum și înțelegerile convenite cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare pe multiple planuri în folosul popoarelor român și mexican, al făuririi unei noi ordini economice păcii și înțelegerii în lume.

Mexicul sărbătorește astăzi împlinirea a 165 de ani de la declanșarea luptei împotriva dominației coloniale spaniole, luptă care a dus la proclamarea independentei de stat a tării.Dispunînd de bogate resurse naturale — situîndu-se pe locuri de frunte în producția mondială de plumb, cositor, argint, sulf etc., a- vînd. totodată, și însemnate zăcăminte de petrol — Mexicul se orientează spre valorificarea cît mai amplă a acestor avuții în interesul propriu, spre edificarea unei economii dezvoltate, diversificate și prospere. în acest scop a fost elaborat și este în curs de înfăptuire programul guvernamental de șase ani. care prevede accelerarea ritmului de dezvoltare economică. întărirea controlului național asupra economiei și restrîngerea continuă a ariei de influentă a capitalurilor monopoliste străine.în înfăptuirea acestor obiective, Mexicul se bizuie. în același timp, pe colaborarea cu alte țări, pe baza principiilor fundamentale ale relațiilor internaționale și ale Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor — document inițiat de președintele Echeverria și adoptat, anul trecut, de Adunarea Generală a O.N.U.Militînd — pe plan extern — pentru crearea unui climat de pa-
Vizita în Mexic a ministrului apărării

Românieinaționale alCIUDAD DE MEXICO 15 (Agerpres). — Di'fninică a sosit la Ciudad de Mexico general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care, la invitația generalului de divizie Hermenegildo Cuenca Diaz, ministrul mexican al apărării naționale, face o vizită oficială în Statele Unite Mexicane, cu ocazia celei de-a 165-a aniversări a independenței Mexicului.Primit cu onoruri militare la aeroportul internațional din Ciudad de
La Casa arhitectului din Capitală a avut loc, luni la amiază, vernisajul expoziției „Arhitectura ungară", organizată în cadrul înțelegerilor de colaborare dintre Uniunea arhitecți- lor din Republica Socialistă România si Uniunea arhitecților din Republica Populară Ungară. Expoziția prezintă — cu ajutorul a numeroase panouri fotografice — monumente istorice și arhitecturale, noi construcții din țara prietenă.La vernisaj au participat prof. dr. arh. Cezar Lăzărescu, președintele Uniunii arhitecților, rectorul Institutului de arhitectură „Ion Mincu", reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, arhitecți, oameni de cultură, un numeros public.Au fost prezenți dr. Gyorgy Blczo, ambasadorul R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.

-COMPETIȚII(Sportul studențesc) — 5 goluri. Meciurile etapei a Vil-a se vor juca în zilele de 27 și 28 septembrie.Etapa a IV-a în divizia B. Seria F. C. Brăila — F. C. Petrolul Celuloza Călărași — F.C.M. 1—4. în clasament conduce Galați cu 8 puncte. Seria a Autobuzul — Metrom 2—0 ;
I :4—0 ; Galați F.C.M. II-a :Nitramonia Făgăraș — F. C. Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; Chimia Tr. Măgurele — Progresul București 0—3. în clasament, Progresul București, Autobuzul- și Nitramonia au cîte 7 puncte și sînt departajate, în această ordine, prin golaveraj. Seria a IlI-a : F.C. Baia Mare —C.I.L. Sighet 4—0; F. C. Corvinul — Minerul Moldova Nouă 3—0. în clasament conduce F. C. Baia Mare cu 8 puncte, urmată de F. C. Corvinul cu 6 p.

— Hărnuțiu 6—1,— Dumbravă 6—2,— Oprea 6—2, Si-

Ia luptede lupte Minsk re-

rădău Marcu tiriu proba de simplu femei Mariana rnionescu a învins-o cu 6—1, 6—1 pe George ta Groza (Timișoara).
Jocurile naționale 
ale R. P. Chinezeîn cadrul Jocurilor sportive naționale ale R.P. Chineze, care se desfășoară la Pekin, atletul Sie Pao- cian a stabilit un nou record asiatic în proba de 5 000 m cu timpul de 14’11”2/1O. în cursa feminină de 100 rn garduri, victoria a revenit lui Ciun Mei-jun, cronometrată cu 14”.

întrecerile mondiale
libereCampionatele mondiale libere au început ieri la unind peste 150 de sportivi din 23 de țări. Dintre luptătorii români, în primul tur au obținut victorii Ion Arapu (categ. 52 kg), Gheorghe Con- drat (categ. 57 kg), (categ. 62 kg) și (categ. 90 kg). La categoria super- grea, Ladislau Simon a pierdut în fața lui S. Andiev (U.R.S.S.).

HOCHEI: Turneul european 
al echipei S.U.A.în continuarea turneului pe care-1 întreprinde în Europa, reprezentativa de hochei pe gheată a S.U.A. a evoluat la Ljubljana în compania selecționatei Iugoslaviei. Hocheiștii americani au terminat învingători 

cu scorul de 6—4 (2—2, 2—0, 2—2). 

Petre ComanStelian Morcov

și politice internaționale, in interesul
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

ce, înțelegere și cooperare în America Latină și în lume, Mexicul înfăptuiește o politică de dezvoltare a legăturilor cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social. Pe această linie se înscriu și raporturile dintre România și Mexic, țări care, deși situate pe continente diferite, la mari distante geografice, au statornicit și dezvoltă între ele rodnice legături de colaborare prietenească multilaterală. stimulate de afinități de limbă și cultură.Un moment de excepțională însemnătate în adîncirea și amplificarea acestor relații l-a marcat vizita întreprinsă în Mexic. în luna iunie a acestui an. de președintele Nicolae Ceaușescu. la invitația președintelui Luis Echeverria Alvarez. Dialogul româno-mexican la cel mai înalt nivel, importantele documente semnate și acordurile încheiate cu acest prilej au deschis o nouă pagină in relațiile reciproce, ridi- cîndu-le pe o treaptă superioară și deschizîndu-le largi perspective pe cele mai diverse planuri — politic, economic, tehnico-științific. cultural. Dezvoltarea în continuare a legăturilor de prietenie și colaborare româno-mexicane este în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului în lume.
G. O,

Mexico, ministrul român al apărării naționale a fost întîmpinat de generalul de divizie Leopoldo Gardu.no Canizal, secretar general în Ministerul Apărării Naționale, de general de brigadă Manuel Diaz Escobar și de ofițeri superiori din Statul Major al Ministerului Apărării.Au fost prezenți. de asemenea. Dumitru C. Mihail, ambasadorul României în Mexic, și colonel Gheor- ghe Albu, atașat militar aero naval. și
+ ‘iCuvîntul de deschidere a fost rostit de conf. dr. arh. Romed -Belea, membru în Biroul Uniunii arhitecților, președintele Fondului de arhitectură. (Agerpres)5000 de produse noiîntreprinderile industriale din județele Prahova, Dîmbovița și i acest nari oi mai pla-

Buzău sînt prezente, în an., în circuitul economiei ționale, cu peste 5 000 de produse, eu aproape 800 multe decît consemnează nurile tehnice ale unităților respective. Se remarcă, printre acestea, instalația pentru foraj marin si alte agregate aferente forajului pînă la 10 000 metri realizate la unitatea de specialitate „1 Mai" — Ploiești, tipo- dimensiunile de armături industriale și echipament pentru foraj geologic în structuri realizate la Tîrgoviște. de foraj-extracție, gama duselor chimice și petrochimice, de utilaje pentru industria chimică, țesături, confecții, sticlărie, mase plastice și alte bunuri materiale solicitate atît în țară, cit și la export. (Agerpres).
dure, scule pro*

De la C.E.C.Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut celor care doresc să participe la tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1975 ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme, că pot efectua la unitățile C.E.C. depunerile necesare, pînă marți 30 septembrie a.c., inclusiv.Tragerile la sorți pentru trimestrul III 1975 ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri in autoturisme vor avea loc astfel : la 28 octombrie a.c. — pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din Capitală, la care se vor acorda 158 de autoturisme „Dacia 1300“ ; la 29 octombrie a.c. — pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din țară, la care se vor acorda 534 de autoturisme „Dacia 1300".în total, la aceste trageri la sorți se vor acorda 692 autoturisme „Dacia 1300".Ambele trageri la sorți vor a- vea loc în Capitală, în sala clubului Finanțe-bănci. Cei interesați sînt invitați a lua parte la efectuarea lor.vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoa

să și s-a încălzit. Cerul a fost mai mult 
senin. Vintul a suflat slab oină la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 20 de grade la Cluj, Joseni, 
Miercurea Ciuc, Cîmpulung și Avră- 
meni și 27 de grade la Turnu-Măgu- 
rele, Giurgiu și București. In cursul 
dimineții, în Transilvania, izolat. s-a 
produs ceață.

Timpul probabil pentru, zilele de 17, 
18 și 19 septembrie. In țară : Vreme 
in general frumoasă. Cerul va fi va
riabil, mal mult senin dimineața. în es
tul tării. în vest se vor semnala ploi 
izolate. Vint potrivit. Temperatura se 
menține ridicată, maximele vor fi cu
prinse ziua între 18 și 28 de grade, pe 
alocuri mai ridicate în sudul țării, iar 
minimele noaptea între 8 și 18 grade. 
In București : Vreme frumoasă, cu cer 
variabil, mal mult senin în primele 
zile. Vînt potrivit. Temperatura se men
ține ridicată.

PROCLAMAREA INDEPENDENȚEI STATULUI

PAPUA-NOUA GUINEE

Excelenței Sale Domnului JOHN GUISE
Guvernator general al statului Papua-Noua GuineeProclamarea independentei tării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele guvernului, al poporului român și al meu personal, să vă transmit călduroase felicitări, precum și dorința Republicii Socialiste România de a stabili relații de prietenie și colaborare cu noul stat Independent Papua-Noua Guinee.Totodată, cu ocazia învestirii dumneavoastră în funcția de guvernator general, doresc să vă adresez cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, precum/și de progres și prosperitate pentru poporul din Papua- Noua Guinee pe noua sa cale de dezvoltare și afirmare națională. •

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MICHEE T. SOMARE 
Prim-ministru al statului Papua-Noua GuineeCu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Guvernului din Papua-Noua Guinee, am deosebita plăcere să vă adresez cele mai cordiale felicitări și urări de fericire personală și multe succese în activitatea dumneavoastră.îmi exprim convingerea că după proclamarea Independentei tării dumneavoastră se vor stabili și dezvolta bune relații de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Papua-Noua Guinee, precum și între guvernele șl popoarele noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al guvernului

Ieri, pe harta politică a lumii s-a înscris constituirea unui nou stat independent : Papua-Noua Guinee.Situat în partea răsăriteană a insulei Noua Guinee, ocupînd aproximativ jumătate din aceasta, împreună cu alte aproape 600 de insule mai mari sau mai mici, noul stat — a cărui capitală este PORT MORESBY — are o suprafață de circa 475 000 kmp și peste 2,5 milioane de locuitori. Avînd un relief extrem de variat — de la culmi muntoase, care depășesc 4 000 metri, pînă la șeșuri mănoase in zona litoralului — Papua-Noua Guinee este, potențial, o țară bogată. Ea dispune de zăcăminte de aur, argint, magneziu, cărbune, cupru (în insula Bhugainville, de pildă, se află una din cele mai mari mine de cupru din lume). în șesuri, în afara diferitelor soiuri de cereale, se cultivă arborele de cauciuc, cacao, cafea, orez, ceai. Pădurile, care a- coperă circa 70 la sută din suprafață, sînt formate din esențe lemnoase dintre cele mai prețioase. La acestea se adaugă marele potențial hidraulic, precum și bogăția de pește.Insula Noua Guinee a fost descoperită de navigatori europeni în secolul al XVI-lea. La începutul secolului XIX, olandezii pun stă- pînire pe jumătatea de vest a insulei — astăzi provincia indoneziană Irianul de vest. în 1884, partea de sud-est, denumită Papua, devine protectorat britanic; în aceeași perioadă, Germania anexează nord- estul insulei. în 1906, protectoratul britanic, este transferat Australiei, care după primul război mondialprimește din partea- Ligii Națiuni- nomice șl sociale, a făuririi unei lor mandat și asupra fostului teri- vieți libere si fericite, toriu german. După cel de-al doilea război mondial, teritoriul, tre- G. DASCĂLU

Sărbătorirea unor ziare

„L’Unită"
Marea sărbătoare a 

presei comuniste ita
liene, festivalul natio
nal al ziarului „L’Uni- 
tă", s-a încheiat du
minică seara la Flo
rența, intr-o atmosfe
ră de puternic entu
ziasm popular. Sute 
de mii de oameni — 
comuniști, militanți ai 
partidului sau simpa- 
tizanți, tineri și virst- 
nici, bărbați și femei, 
veniți din cele mai în
depărtate colturi ale 
peninsulei, au ținut 
să fie prezenți la mo
mentele culminante 
ale festivalului.

La manifestări au 
fost prezente nume
roase delegații ale 
unor partide comu
niste și muncitorești, 
precum și ale unor 
mișcări de eliberare 
națională. Din țara 
noastră a participat o 
delegație a P.C.R. și a 
ziarului „Scinteia", 
condusă de tovarășul 
Alexandru lonescu, 
membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef 
al ziarului.

După ce timp de a- 
proape cinci ore, pe 
străzile capitalei tos
cane s-a desfășurat o 
impresionantă mani
festație, in parcul 
„Cascine" a avut loc 
un mare miting, la

frățești

care a luat cuvîntul 
secretarul general al 
P.C. Italian, Enrico 
Berlinguer. El a rele
vat eforturile comu
niștilor italieni pen
tru „construirea unei 
societăți socialiste ca
re să corespundă tră
săturilor istorice ca
racteristice ale Ita
liei și, in general, ale 
țărilor din Europa oc
cidentală". „Nu am fi 
putut ajunge cu ade
vărat la ceea ce re
prezentăm astăzi atit 
pentru forța noastră 
în continuă. creștere 
in țară, cit și pentru 
prestigiul și respec
tul pe care le-am cuce
rit pe plan internațio
nal dacă nu am fi 
dezvoltat în mod con
secvent această pozi
ție a noastră. O pozi
ție in care se împle
tesc internaționalismul 
și autonomia, unita
tea, libertatea și di
versitatea, fidelitatea 
față de principii și 
deschiderea față de 
noutățile care ies la 
iveală din procesul is
toric real". In conti
nuarea cuvîntării sa
le, secretarul general 
al P.C.I. a trecut in 
revistă diferite aspec
te ale situației politice 
din Italia, poziția co
muniștilor față de ac

„L ’Humanite"
Simbătă și duminică 

s-a desfășurat in par
cul de la Courneuve, 
de lingă Paris, tradi
ționalul festival anual 
al ziarului „L’Huma- 
nite", organ central al 
P.C. Francez. Sute de 
mii de persoane au 
participat la dezbateri 
pe teme politice și so
cial-culturale, condu
se de membri ai Bi
roului Politic al C.C. 
al P.C.F., de econo
miști și sociologi, de 
oameni de cultură și 
artă, la manifestările 
cultural-artistice or
ganizate cu acest pri
lej.

Duminică la amiază, 
în cursul unei emi
siuni radiodifuzate, se
cretarul general al 
P.C.F., Georges Mar- 
chais, a evocat pe larg 
problemele economice 
și politice ale Franței 
și a reamintit impor
tanța și actualitatea

soluțiilor preconizate 
de programul comun 
de guvernămint pen
tru ieșirea din criză, 
pentru transformări 
democratice profun
de. Totodată, in cursul 
unui amplu miting, 
directorul ziarului 
,,L’Humanite", Roland 
Leroy, membru al Bi
roului Politic și secre
tar al C.C. al P.C.F., 
a subliniat rolul co
muniștilor și al pre
sei partidului în apă
rarea libertăților și a 
democrației.

De un viu interes 
s-a bucurat „orașul in
ternațional", în care 
și-au dat întîlnire 
zeci de organe de pre
să reprezentind parti
de comuniste, munci
torești, mișcări revo
luționare și de elibe
rare națională din în
treaga lume. Ziarul 
„Scîntela" participă și 
în acest an cu un bo

Oceanul PACIFIC
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AUSTRAL.
’wsr W-r --Wcut sub tutela O.N.U., este administrat de Australia, sub denumirea de Papua-Noua Guinee.în ultimul deceniu șl jumătate lupta populației pentru independență a cunoscut un puternic avînt. Primul parlament al teritoriului a fost ales în 1964, iar cu cițiva ani in urmă a fost format primul guvern, încununarea luptei forțelor patriotice își găsește acum întruchiparea prin realizarea năzuinței celei mai fierbinți a poporului — proclamarea independenței de stat.Nutrind sentimente de prietenie și solidaritate cu toate popoarele care luptă pentru neatîrnare, poporul român adresează felicitări poporului din Papua-Noua Guinee și-1 transmite urarea de a obține succese tot mai mari în consolidarea independentei tînăruluî său stat, pe Calea propășirii eco- 

tw

tuala criză economică, 
subliniind necesitatea 
instaurării unei pu
teri democratice și u- 
nitare — „votul de la 
15 iunie fiind o nouă și 
deosebit de clară ma
nifestare a acestei ne
cesități". Ca urmare, 
„cadrul politic al țării 
s-a schimbat in mod 
pozitiv". Vorbitorul 
s-a referit în conti
nuare la strategia 
„compromisului isto
ric", care are drept 
scop set realizeze „cea 
mai largă unitate a 
clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor popu
lare, democratice și 
antifasciste".

Prin întreaga sa 
desfășurare, marea, 
sărbătoare a presei co
muniste italiene a de
monstrat, o dată mai 
mult, marea forță și 
capacitate organizato
rică a Partidului Co
munist Italian, puter
nica sa legătură cu 
clasa muncitoare și cu 
celelalte pături ale 
populației, ecoul și 
popularitatea de care 
se bucură in țară și 
peste hotare politica 
sa.

Radu BOGDANFlorența 
gat stand. O amplă ex
poziție prezintă ima
gini sugestive despre 
realizările în domeniul 
construcțiilor de lo
cuințe și social-cultu
rale din țara noastră. 
De asemenea, o expo
ziție cu vînzare a o- 
ferit vizitatorilor crea
ții ale meșterilor 
vopulari din țara noas
tră.

La manifestările or
ganizate cu ocazia fes
tivalului au participat 
reprezentanți a nu
meroase ziare și revis
te ale unor partide 
comuniste și munci
torești. Din partea 
ziarului „Scinteia" a 
fost prezentă o dele
gație condusă de Vir
gil Dănciulescu. se
cretar general de re
dacție.

Paul 
DIACONESCUParis

Gardu.no
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Astăzi sosește în țara noastră primul ministru 
al Regatului Unit al Marii Britanii

țări neutru amplificarea și diversificarea acestor raporturi. între celeRepublicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. și a primului ministru al guvernului român. Manea Mânescu,Harold Wilson s-a născut la 11 martie 1916. la Hudersfield, mic centru industrial din . comitatul Yorkshire. După absolvirea școlii secundare, a frecventat, ca bursier, cursurile Universității din Oxford, studiind filozofia și economia politică. După terminarea studiilor este numit lector în probleme'economice la New College — Oxford.’Tn 1939, la izbucnirea celui de-al doilea .război mondial, Harold Wilson se înrolează voluntar în armata britanică. în anii 1943—1944 îndeplinește funcția de director pentru problemele statistice și economice in Ministerul Energiei și Carburanților. în perioada de la sfirșitul războiului intră in viața politică, activînd în rin- durile Partidului Laburist, aflat pe atunci în opoziție. La începutul anului 1945 publică lucrarea „New Deal for Coal", in care conturează politica laburistă în direcția naționalizării industriei carbonifere, unul din sectoarele de bază ale economiei britanice. în alegerile generale din iulie 1945 — ciștigate de Partidul Laburist — Harold Wilson este ales membru al Camerei Comunelor, păs- trîndu-și neîntrerupt mandatul pînâ în prezent.în timpul guvernării laburiste (1945—1950) îndeplinește pe rind funcțiile de secretar parlamentar la Ministerul Muncii, secretar de stat pentru comerțul exterior, apoi președinte al Consiliului britanic pentru dezvoltarea comerțului internațional, în 1952 este ales membru al conducerii Partidului Laburist, avînd un rol important în reorganizarea partidului și formularea liniilor directoare ale politicii sale. între anii 1955—1963 este responsabil pentru politica financiară și economică a Partidului Laburist, iar apoi pentru politica externă a partidului.în februarie 1963 este ales lider al Partidului Laburist. Sub conducerea sa, laburiștii revin la putere în urma alegerilor din octombrie 1964. De la

face o vizită oficială in tara noastră.

această dată și pînă în iunie 1970, Harold Wilson îndeplinește .funcția de prim-ministru al Marii Britanii, promovînd o politică de întărire și modernizare a economiei țării și de încurajare a exporturilor. Pe plan extern, el a desfășurat o intensă activitate pe linia dezvoltării relațiilor politice și economice cu toate țările lumii. A făcut numeroase călătorii in diferite țări, de pe toate continentele.în iunie 1972 a vizitat România în calitate de lider al Partidului Laburist și a avut convorbiri cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.în urma alegerilor, anticipate din februarie 1971, Harold Wilson revine în fruntea guvernului britanic.Vizita primului ministru britanic în tara noastră are loc sub auspiciile favorabile ale evoluției pozitive a relațiilor de prietenie și colaborare

două țări s-au stabilit și s-au dezvoltat relații strînse de colaborare în domeniile economic, cultural și teh- nico-științific-, bazate pe deplină egalitate, respect și avantaj reciproc. O ilustrare a dezvoltării continue a raporturilor româno-britanice de colaborare și cooperare o constituie faptul că de mai mulți ani Marea Britanie ocupă unul din primele locuri în comerțul si cooperarea economică a României cu țările occidentale.Un moment important. în dezvoltarea legăturilor pe m.ultiple planuri dintre România și Marea Britanie lrau constituit vizita făcută la Londra- în iunie anul acesta de președintele Nicolae Ceaușescu și convorbirile avute cu primul ministru Harold Wilson. De. asemenea; intilnirea președintelui Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai cercurilor' economice, de afaceri din capitala Angliei a oferit un nou prilej de examinare a stadiului relațiilor comerciale și de cooperare bilaterală, de identificare a unor noi domenii și forme de colaborare. inclusiv crearea de’întreprinderi mixte româno-britanice.Vizita primului ministru britanic se înscrie, totodată. în spiritul documentelor semnate la Conferința de la Helsinki.-care deschid perspective noi- tuturor statelor, tuturor popoarelor de pe continentul nostru în direcția edificării, prin eforturi comune. a unei securități durabile și promovării unei colaborări tot mai largi între statele europene.Nutrind sentimente de sinceră prietenie față de poporul britanic, expri- mindu-și încrederea că noile convorbiri româno-britanice la nivel înalt vor stimula puternic colaborarea reciproc avantajoasă dintre, cele două țări, vor contribui la instaurarea pe continentul nostru a unui climat de cooperare și securitate, la cauza generală a destinderii. înțelegerii și păcii în lume, poporul român urează primului ministru Harold Wilson un cordial „BUN VENIT ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA !“

Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a 0. N. U.

Prenferite pMI & taoat M 
privM prtiMe Mn si ciwem
România a luat parte activă la pregătirea și elaborarea 
docaraentwlui prezentat de „grupul celor 77" care a stat 

la baza concluziilor sesiunii
NAȚIUNILE UNITE 15. — Corespondentul nostru transmite : Timp 

de două săptămâni, la sediul din New York al Organizației Națiunilor 
Unite s-au desfășurat lucrările celei de-a Vll-a sesiuni extraordinare, a 
Adunării Generale a O.N.U., consacrate problemelor dezvoltării și coo
perării economice internaționale. Prin cele 108 discursuri rostite in cele 
22 de ședințe plenare, șefii delegațiilor statelor membre au expus 
punctul de vedere al guvernelor tor cu privire la problemele majore 
ale cooperării economice internaționale. Aceste puncte de vedere sint 
conținute in documentele de lucru înaintate Comitetului ad-hoc al 
reuniunii, care a elaborat proiectul documentului final al sesiunii, ce 
urmează să fie adoptat in cadrul ultimei ședințe, programată pentru 
marți dimineața, ora 1,00 (Gmt).

Ambasadorii României primiți 
de șefii de stot ai

QATARULUIDOHA' (Agerpres). — Ambasadorul român Constantin Căruntu a fost primit la 13 septembrie de către șeicul Khalifa ben Hamad al-Thani. emirul statului Qatar, căruia i-a în- mînat un mesâi din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu acest prilej, șeicul Khalifa al- Thani a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și noi succese in activitatea sa. Totodată, șeful statului Qatar și-a exprimat dorința ca relațiile de cooperare economică dintre cele două țări să cunoască o tot mai amplă dezvoltare în viitor.

Vizita la Belgrad a delegației C.S.P.BELGRAD 15 — Corespondentul nostru transmite : Delegația Comitetului de Stat al Planificării, condusă de tovarășul Mihai Marinescu, vice- prim-ministru al guvernului, președintele C.'S.P.. a sosit luni la Belgrad. intr-o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia, la invitația Consiliului Executiv Federal.La gara „Dunav". delegația a fost întîmpinată de Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal. președinte al Comitetului federal pentru planificare socială, de

reprezentanți ai Secretariatului Federal pentru Afacerile Externe și alte persoane oficiale iugoslave.A fost prezent ambasadorul României la Belgrad. Virgil Cazacu<
★La plecarea- din București, în Gara de Nord au fost prezenți Nicolae Mănescu. ministrul ehergiei . .electrice. membri ai conducerii Comitetului de Stat' al Planificării, alte persoane oficiale.A fost de față Petâr Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București. ■

ÎNTlLNIREA LA NIVEL ÎNALT DE LA LUSAKALUSAKA 15 (Agerpres). — In capitala Zambiei au luat sfîrsjt lucrările reuniunii la nivel înalt consacrate. în principal, examinării situației din Angola și analizării mijloacelor susceptibile să ducă la reglementarea. acesteia — se arată intr-o declarație dată publicității la Lusaka. Șefii de stat ai Zambiei, Tanzaniei. Mo- zambicului și Botswanei. precum și premierul R. P. Congo, prezenți la lucrări, au hotărît să
O declarație 

a premierului iranianTEHERAN 15 (Agerpres). — Primul ministru iranian. Amir Abbas Hovey- da, a declarat la un banchet oferit in onoarea primului ministru al statului Singapore, Lee Kuan Yew, că prin intermediul dialogului cu țările industrializate Iranul dorește realizarea unei noi ordini economice internaționale, care să țină seama de interesele tuturor și să fie compatibilă cu principiile dreptății, egalității și suveranității naționale a statelor. Pe de altă parte, premierul iranian s-a pronunțat în favoarea ' întăririi cooperării statelor din bazinul Oceanului Indian, pentru atingerea acestui țel fiind necesară asumarea totală de către statele din zonă a responsabilităților elementare de pace și securitate in regiune.

trimită, trei misiuni la" Kinshasa. Luanda și Lisabona — in încercarea de a restabili pacea în Angola, a cărei independentă urmează să fie proclamată. conform acordurilor intervenite intre părțile interesate, la 11 noiembrie a.c.Decizia de a trimite misiunile a- mintite. se arată în declarație, a fost adoptată avîndu-se în vedere că proclamarea independentei Angolei si data la care urmează să aibă loc acest eveniment sînt probleme de primă importanță și că toate eforturile trebuie concentrate spre încetarea luptelor care au loc în acest teritoriu si realizarea unității în rin- durile poporului angolez.Misiunea trimisă la Kinshasa urmează să poarte convorbiri cu președintele Mobutu Șese Seko și cu Roberto Holden, președintele Frontului Național pentru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.) ; membrii misiunii care va pleca la Luanda _ vor avea întrevederi cu liderii.Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.). iar misiunea care va pleca, ulterior, la Lisabona va avea întrevederi cu membri ai guvernului portughez, cu care vor examina modalitățile de reinstaurare a calmului in Angola.Participanta la reuniunea la nivel înalt de la Lusaka au adresat., liderilor Consiliului Național African (A.N.'C.) rin apel în care șe cere realizarea unității de . acțiune pentru a facilita progresul luptei poporului Zimbabwe pentru eliberare-națională.

Aniversarea 
„Bătăliei Angliei44LONDRA 15 — Corespondentul nostru transmite : în Marea Britanie au început festivitățile consacrate celei de a 35-a aniversări a ..Bătăliei Angliei" — moment deosebit de important în desfășurarea celui de-al doilea război mondial. După cum este știut. în perioada iunie-septembrie 1940. in fața Wehr- ma-’ht-ului nazist, poporul britanic a’zădărnicit — prin tenacitate, tărie morală si unitate — tentativele de debarcare hitleriste. La monumentele închinate celor căzuti în lupta împotriva .fascismului sint depuse zilnic coroane și jerbe de flori. La Londra si în alte localități din tară vor avea loc festivități si parâzi militare.

Reuniunea Consiliului 

ministerial 

a! Pieței comuneBRUXELLES 15 (Agerpres). — Consiliul ministerial al Pieței comune. format din miniștrii de externe ai țărilor membre ale comunității, s-a întrunit, luni, la Bruxelles, intr-o sesiune extraordinară consacrată examinării situației create de impunerea de către Franța a unei suprataxe asupra importurilor de vinuri din Italia. Pe agenda reuniunii figurează. de asemenea, examinarea relațiilor C.E.E. cu țările din regiunea Mediteranei. precum și a planului francez privind reluarea reuniunilor pregătitoare ale „Conferinței internaționale în problemele energiei.Deși, sesiunea Consiliului ministerial urmează să dureze două zile, cercuri oficiale ale organismelor C.E.E. de la Bruxelles, citate de a- gentia France Presșe. apreciază că există puține șanse ca ea să se încheie cu hotărîri concrete in problemele abordate.

Proiectul documentului final al sesiunii, prezentat de „grupul celor 77“, la pregătirea și elaborarea căruia România a luat nemijlocit parte, subliniază hotărirea Adunării Generale de a face să dispară nedreptatea și inegalitatea cărora le-au căzut victime importante zone ale lumii și de a accelera progresul economic al țărilor în curs de dezvoltare. Se reafirmă însemnătatea Declarației și Programului de acțiune privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale și Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor in edificarea noilor orînduieli. precum și imperativul major al eliminării decalajelor economice din lumea contemporană.în vederea realizării acestor o- biective. se avansează o serie de măsuri de întreprins în domenii distincte ale vieții si relațiilor ’economice internaționale: comerțul internațional. transferul de resurse reale pentru finanțarea dezvoltării țărilor in curs de dezvoltare și reformă sistemului monetar international. știința și tehnica, industrializarea. alimentația și agricultura, restructurarea sectoarelor economice și sociale ale sistemului Națiunilor Unite, extinderea raporturilor economice dintre statele în curs de dezvoltare. . ,în primul capitol se vizează regle- mesitarea pieței materiilor prime si produselor de bază priatr-o metodă integrată, indexai-ea prețurilor exporturilor de produse de bază și de materii prime ale țărilor în curs de dezvoltare la preturile importurilor provenind din țările industrializate, precum si accesul materiilor prime, al produselor de bază si al articolelor manufacturate și seniimanufac- t'irate ale țărilor in curs de dezvoltare pe piețele țărilor dezvoltate. Se evidențiază necesitatea menținerii unui raport just si echitabil între prețurile materiilor prime si ale produselor industriale, încurajarea prelucrării materiilor prime în țările in curs de dezvoltare, eliminarea barierelor tarifare și netarifare din calea liberalizării comerțului. Îmbunătățirea sistemului de. preferințe generalizate și transformarea sa îritr-ufi element permanent al relațiilor comerciale internaționale.în ce privește transferul de resurse, documentul subliniază, între altele, că trebuie creat un l'ontl special in folosul tuturor țărilor în curs <le dezvoltare, finanțat prin intermediul Fondului Monetar International, trebuie sporit volumul ajutorului acordat acestor țări și trebuie să li se acorde un acces mai larg pe piețele de capital ale țârilor dezvoltate in condiții favorabile.Problemei privind reforma sistemului monetar internațional i se a- cordă o însemnătate specială, insis- tindu-se asupra sporirii consideru-
AZI SE DESCHIDE

bile a participării țărilor în curs de dezvoltare Ia procesul adoptării de hotărîri, preeum și asupra luării în considerație a nevoilor speciale ale acestei categorii de state care au fost cel mai puternic lovite de inechitățile actualului sistem, de inflație și recesiune.La capitolul „Știință și tehnică" se remarcă inițiativa românească privind convocarea unei Conferințe a Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării, precum și propunerile României vizîncl accesul liber și complet al țărilor in curs de dezvoltare Ia tehnicile noi, al căror transfer nu. este supus unei hotărîri private. întreprinderea de proiecte iii domeniul informaticii, ajutorului, tehnic Și pregătirii cadrelor în folosul țărilor in curs de dezvoltare, cooperarea dintre statele industrializate și nein- dustiializate pentru crearea, consolidarea și dezvoltarea, in acestea din urmă, a infrastructurii științifice și tehnice.în problema industrializării, documentul final subliniază că toate guvernele trebuie să ia măsurile și hotărîrile necesare pentru a pune în aplicare prevederile Declarației și planului de acțiune de la Lima, privind dezvoltarea și cooperarea industrială, documente care, prevăd măsuri concrete în acest sens și pun un- accent, deosebit pe nevoile speciale ale țărilor cel mai puțin dezvoltate și grupului statelor în curs de dezvoltare.Problemele crizei alimentare, care afectează zone imense ale globului, trebuie să-și găsească soluționarea — după cum se apreciază în document — în principal prin creșterea rapidă a producției alimentare a tarilor in curs de dezvoltare, obiectiv ce trebuie să se realizeze prin asistență tehnică, financiară și alimentară acordată acestor țări, prin folosirea resurselor proprii, precum -și prin promovarea de către țările industrializate a unei politici de prețuri care să asigure o aprovizionare regulată și în ■ cantități suficiente cu îngrășăminte și alte mijloace de producție a țărilor beneficiare.Pentru îndeplinirea prevederilor documentului se preconizează, ’ între altele, sporirea eficienței organismelor sociale si economice ale Națiunilor Unite, propunere înserată din inițiativa României, vizînd creșterea rolului O.N.U. in viața internațională.Ultimul capitol al documentului, privind extinderea raporturilor economice și comerciale dintre statele în curs de dezvoltare, consolidează bazele politicii dezvoltării lor. in primul rind prin mijloace proprii, prin folosirea resurselor lor materiale și umane, precum și bazele solidarității lor in urmărirea idealului comun : o lume mai bună și mai dreaptă.

COASTEI DE FILDEȘABIDJAN 15 (Agerpres). — Președintele Republicii Coasta de Fildeș, Felix Houphouet-Boigny. l-a primit pe ambasadorul tării noastre la Abidjan, Ion Dumitru, care i-a transmis un cordial mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, din partea președintelui Republicii Socialiste Româpia. Nicolae Ceaușescu.Setul statului ivorian a mulțumit călduros, rugî.nd să fie transmise sentimentele sale de simpatie și cele mai bune urări de sănătate și succes președintelui Nicolae Ceaușescu.A fost evocată cu "plăcere intilnirea de. la Rabat dintre cei doi șefi de’ stat și a fost exprimată dorința de a se extinde in continuare relațiile bilaterale.
Convorbiri 

cehoslovaco-bdgarePRAGA 15 (Agerpres). — La Praga au început convorbirile dintre Lubo- mir Strougal, președintele guvernului R. S. Cehoslovace, și Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, care a sosit, luni, intr-o vizită oficială de prietenie în Cehoslovacia, anunță agenția C.T.K. Au fost abordate probleme ale extinderii, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două țări.

Cea de-a XXX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La New York se deschid, marți, lucrările celei de-a XXX-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U.. eveniment politic de mare însemnătate în viata internațională. Printre cele peste 120 de puncte de pe. agenda sesiunii figurează probleme majore ale vieții internaționale, legate de întărirea păcii, securități și legalității internaționale : dezvoltarea cooperării economice dintre state, dezarmarea, lichidarea rămășițelor colonialismului si a discriminărilor rasiale, sporirea eficienței și rolului O.N.U.Participarea activă, și la sesiunea din acest an, a țării noastre — care aniversează, la 14 decembrie, două decenii de la intrarea în O.N.U. — este ilustrată. între altele, de faptul că dintre punctele de pe ordinea de

zi a Adunării Generale un număr de patru au fost inițiate de România. Acestea se referă la domenii de interes general si de mare actualitate, cum sînt creșterea rolului O.N.U. și consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, iar doua puncte tratează problematica majoră a educației și responsabilităților tineretului în lumea contemporană.
AGENȚIILE«

încheierea Conferinței 

științifice internaționale 

de la ZagrebZAGREB 15 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor prilejuite de Împlinirea a 30 de ani de la victoria asupra fascismului și terminarea celui de-al doilea război mondial, la Zagreb s-a desfășurat, sub patronajul președintelui R.S.F.I.. Iosip Broz Tito. Conferința științifică internațională „Forțele, si căile războiului și păcii". -.La lucrări, desfășurate in perioada 8—13 septembrie, au participat istorici, economiști, politologi, juriști și activiști pe tărim social din 27 de țări din Europa. America, Africa și Asia, printre care și România.în cadrul lucrărilor au fost prezentate numeroase referate si comunicări științifice. Conducătorul delegației române. ■ prof. dr. ing.. Valter Roman. președintele Secției de științe politice a Academiei de Stiinte Sociale, si Politice, a prezentat comunicarea „România înainte și in timpul celui de-al doilea război mondial si contribuția sa la victoria asupra fascismului", iar Costin Murgescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România — comunicarea „Problemele fundamentale ale creării unei noi ordini economice si politice internaționale". Au prezentat, de asemenea, comunicări dr. Florin Constantinii! — „Agresiunea si securitatea in Europa : fazele dezagregării sistemului de la Versailles" și lt. col. Constantin Căză- neșteanu — „Acțiunile de solidaritate ale poporului român cu lupta popoarelor din Europa centrală si de sud-est împotriva agresiunii fasciste".
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DE PRETUTINDENI
•ÎN CĂUTAREA 

„PLOII DE FIER". Un de oameni de știință soviettai — astronomi, meteorologi, geologi, fizicieni și geodezi — au reluat cercetările întreprinse de mai multă vreme în centrul taigalei Ussuriisk, unde cu 28 de ani in urmă a fost semnalată o „ploaie de meteoriți". Mica „planetă de fier", care străbătuse atunci atmosfera terestră, s-a sfărîmat înainte de a atinge solul, im- prăștiindu-și „schijele" pe o suprafață destul de întinsă. în taigaua greu accesibilă se pot vedea și astăzi ravagiile provocate de acel fenomen cosmic — pămint răvășit, cratere uriașe, gropi. Pînă acum au fost descoperite 25 tone de materie me- teoritică, reprezentînd — cum apreciază savanții — cam a treia, a patra parte din greutatea totală a asteroidului. Reconstituind traiectoria acestuia, specialiștii au conchis că meteoritul s-a desprins ■ din centura de asteroizi aflată între planetele Marte și Jupiter. Fragmentele ploii meteorit'.ce se află în stare aproape primară, studierea lor puțind contribui (la o mai bună înțelegere a evoli’t'ei propriei noastre planete. 1
j,

• „CAMPANIA LICU" 
Ricr. O adevărată campanie de capturare a licuricilor se desfășoară de citva timp in Statele Unite. Centre speciale de achiziționare plătesc zece cenți pentru un licurici. în corpul micilor insecte ’ se găsește o substanță care are proprietatea de a le face strălucitoare, dar care prezintă și o mare valoare pentru știință și pentru medicină. Se știe că licuricii devin strălucitori numai în prezența unui alt compus chimic. ATP. prezent în celulele tuturor ființelor. Medicii folosesc extractul de licurici pentru detectarea bacteriilor patogene in ană. urină, singe și pentru studierea rezistenței microbilor la antibiotice. Tot cu ajutorul licuricilor se va încerca să se dea răspuns la întrebarea dacă există viață pe Marte. Pe sondele americane „Vi- king-l“ și ,.Viking-2“, aflate în drum spre Planeta roșie, există probe ale extractului amintit, care se va lumina in cazul cind, o dată lansat pe solul marțian, va întîlni substanța ATP. sau, cu alle cuvinte, urme de viață.

• INVAZIE DE MAI
MUȚE.național Un hotel din parculMikumi din Tanzaniaa fost recent jefuit de... un grup de maimuțe babuin. într-una din zile, cind clienții hotelului ieșiseră la plimbare prin rezervație, iar personalul plecase după cumpărături, și-au făciit apariția circa 50 de babuini. După un mic „consiliu", maimuțele eusărit gardul și. ca la comandă, s-au împărțit în două. Primul grup a înconjurat ghereta singurului paznic , al hotelului, imobilizîndu-1, iar celălalt grup a pătruns in bucătărie și in camerele de serviciu. Cind, la a-pelurile telefonice disperate ale paznicului, a sosit poliția, era prea tîrz.iu. Maimuțele j furaseră 80 de piini, 20 kilograme de produse din carne. precum și o mare cantitate de fructe și legume.

• CÎMPUL ELECTRIC
INFLUENȚEAZĂ BUNA
DISPOZIȚIE. Doi specialiști de la Universitatea din Saar- briicken (R.F.G.) au observat cășoarecii își caută, cind li se o- feYă posibilitatea, un șpațiu cu o atmosferă încărcată de electricitate pentru a mînca sau a se juca, dar preferă pentru somn locuri protejate de -Jec- tricitate. Extinzind obser 'le,ei au constatat că șii reacționează la cimpul i natural din atmosfera te’i’ts,?ț sau la inexistența lui. Modificarea mediului electric natural, in care trăiesc oamenii, provoacă, după opinia celor doi biologi, tulburări organice cari' duc ia reducerea capacității fizice și psihice.
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DE PRESA TRANSMIT:

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
— Dacă cineva ar 

avea de gînd să numere pînă la un trilion. i-ar trebui pentru aceasta... peste 32 000 de ani ! Și totuși — dacă se poale spune așa — noi „trăim" trilionul in fiecare secundă. în fiecare oră. in fiecare zi. Prin aceste cuvinte, E. I. Borisov, adjunct al ministrului e- nergeticii și ’electrificării al U.R.S.S.. se referea recent la faptul 
câ in anul în curs — ultimul din actualul ■cincinal — producția sovietică de energie e- lectrică vă depăși cifra de un trilion kilowați ore. Cifra exactă — 1 035 000 000 000kWh. Este și aceasta o dovadă a puternicului potențial industrial al U.R.S.S.. al e- conomiei ei in stare să producă și să utilizeze 
o asemenea cantitate de energie.în ce privește puterea . instalată din „fabricile de curent e- lectric" sovietice, a- ceasta măsoară in prezent peste 200 000 000 kW. Așa cum arăta ziarul „Pravda", in

dezvoltarea energeticii se pune un accent deosebit pe construirea de centrale mari, cit mai avantajoase pe plan economic. Dintre acestea, au și intrat în funcțiune mai multe — cum ar fi centralele de la Ust-Ilim,

energetice de la Kostroma de 1 200 000 kW fiecare.Care sînt avantajele folosirii agregatelor e- nergetice mari ? Iată doar cîteva : pentru construirea ‘obiectivelor ■ cu blocuri de 800 000 kW. cheltuieli

dobîndește dimensiuni globale deosebit -de ample. Este semnificativ că. în primii patru ani ai actualului cincinal, reducerea cu 22 de grame de combustibil la fiecare kWh a făcut posibilă economisirea a

P.C.U.S. — de a reduce consumul de combustibil de la 366 grame la 340—342 grame per kilowat/oră — eu repurtat succese de seamă in acest domeniu. Ziarul „Soțialisli- ceskaia industria" a relatat pe larg despre
UNIUNEA SOVIETICĂ

Perspectiva trilionului energetic
Sîr-Daria. Cirkeisk.Altele se pregătesc sâ-și , lepede schelele de construcție. Dacă oină nu de mult ■ blocurile energetice de300 000 kW erau considerate mari, in pre- ■zent se pune sarcina concretă a asimilării unora de 500 900-r-800 000 kW. De altfel, prototipuri experimentale de acest gen funcționează deja la marile centrale electrice de la Troitkoe și Slavianskoe. în sfirșit. in fata „startului" se află și uriașele blocuri

le materiale si de muncă se reduc cu o treime față de acelea cu agregate de 300 000 kW. Se reduce, de a- semenea. per kilowat, aproape de trei ori numărul tehnicienilor care asigură funcționarea acestor centrale, în același timp, pe măsura creșterii forței generatoarelor. scade consumul specific de combustibil. Raportată la „trilionul" de kWh, orice reducere a proporției de combustibil utilizat pentru producția energetică

40 000 000 tone de combustibil conventional. Ziarul „Pravda" arăta că anul acesta. după ce va ti atins și depășit pragul trilionului, reducerea cu ; numai un gram a cantității de combustibil la fiecare kilowat/oră va aduce încă o economie a- nuală de l 000 000 tone combustibil.De altfel, și pînă a- cum energeticienii sovietici. răspunzînd sarcinilor trasate prin hotăririle Congresului al XXIV-lca al

experiența colectivului marii centrale de la Kostroma, care a redus consumul specii c do combustibil de la 338 la 328 grame per kiioivat/oră. Performantă intens popularizată in rîndurile e- nergeticienilor șpvie- tici și frecvent reeditată în alte întreprinderi.O altă problemă, deosebit de actuală, este legată de utilizarea uriașelor cantități de energie produse. Se spune aci că energia electrică isi re

vendică tot mai insistent titlul de „tehnolog". Specialiștii so- vi.eti.ci pun un deosebit accent pe problemele introducerii mai intense a curentului e- le'ctric în procesele tehnologice, ceea ce le sporește radical eficiența. Asemenea rezultate se dobindesc, de pildă, la prelucrarea pieselor mecanice prin șcinteie .electrică sau prin erodare e- lectricâ. Potrivit datelor existente, consumul de curent electric în domeniile tehnologice a crescut în ultimii doi ani cu 11 la sută în industria con- •siructoare de mașini electrice și cu 9 la sută in domeniul construcțiilor de mașini. Aceasta reprezintă una din numeroasele căi de înlocuire a muncii fizice obișnuite cu „munca electrificată" in sectoare care reclamă o înaltă precizie, constituind încă o mărturie a progresului tehnic in făurirea societății . comuniste.
L. DUȚĂ

V!zita delegației de ari
viști ai F.C.IL îsi R.P. Chi
neză. Ci 'Ien"kuei> membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația de activiști ai P.C.R. condusă de Lau- r'ean Tulai, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean .Sălaj al P.C.R., care face o vizită de prietenie în R.P. Chineză. La convorbirea care a avut loc cu acest prilej și care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească a participat Nicolae Ga vrii eseu, ambasadorul României la Pekin.

Congresul Uniunii Sin- ’ 
dicatehr din ftusfria (O.g.b.;. la care participă pesie patru șute de delegați, precum și numeroși invitau de peste hotare, s-a deschis la Viena. Din România ia parte o delegație a U.G.S.R.. condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al uniunii. în cadrul lucrărilor congresului va fi marcată cea de-a XXX-a aniversare a întemeierii Uniunii Sindicatelor din Austria.

Tctilanda își va rotrago
trudele din cadrul țe O.N.U. din Coreea șitul actualei sesiuni nerale a O.N.U. — a

așa-ziselor for- de sud, la sf:r- a Adunării Ge- anunțat ministrul de externe tailandez. Chatic’naiChoonhavan. EI a arătat că guvernul tării sale a luat această hotărire deoarece „Tailanda dorește realmente să fie o țară neutră si să aibă relații de prietenie cu R.P.D. Coreeană".

Conducâtorul irneî orga
nizații da lnpfâ împotriva 
apartheidului din Repubnca Sud-Africană. Horst Kleinschmidt, a lost arestat luni la Johannesburg. El făcea parte și din conducerea Asociației studenților din Africa <)e Sud (N.U.S.A.S.), in rîndurile căreia au fost operate numeroase arestări luna trecută.

Diploma ds onoare pentm modul de prezentare și organizare a fost acordată pavilionului românesc la cea de-a 40-a ediție a Tirguiui internațional de la Salonic, care și-a inchis porțile duminică.
Pavilionul românesc din cadrul Tirguiui internațional de toamnă de la Zagreb a fost vizitat de Edvard Kardeli, membru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia - și al Prezidiului C.C. al U.C.I., însoțit de Du™ șan Dragosavaț. secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C. din Croația. Oaspeții au apreciat performanțele tehnice și calitative ale produselor expuse.
Kedatis do aur pentru 

semănătoarea românească 
„SPC-8". Semănătoarea „SPC-8", realizată de colectivul întreprinderii „Mecanica-Ceahlău" din Piatra Neamț, a fost distinsă cu medalia de aur la cea de-a XVIl-a ediție a Tirguiui internațional de mașini de Ia Brno. Juriul a apreciat parametrii tehnici și funcționali de nivel mondial la care a fost conceput și realizat acest nou produs al industriei noastre constructoare de mașini.

• ACT DE VANDA
LISM. Renumitul tablou al lui Rembrandt „Rondul pe noapte", piesa cea mai valoroasă a muzeului Rijksmuseum din Amsterdam, a constituit ținta unui act de vandalism. Duminică după-amiază, cineva a străpuns tabloul in mai multe locuri cu un cuțit. Sosită la fața locului, poliția a arestat uti suspect și a procedat la interogarea a- cestuia. Este vorba de’ un dezechilibrat. mintal, in vîrstă de 33 de ani. In pofida tăieturilor făcute in pînză — a declarat directorul muzeului — tabloul va putea fi complet restaurat. Realizat in 1642 (4.25 m pe 3.60 m). „Rondul de noapte" este cel mai mare și mai frumos portret, de grup executat de Rembrandt.

• NINSORI ABUN
DENTE ÎN ALPII FRAN
CEZI. Duminică, in Alpii francezi a început să ningă la altitudini de peste 2 000 de metri. Vîrful Lautaret (2 058 m) este acoperit de un strat gros de zăpadă. Pentru locuitorii din zonele montane. aceste prime ninsori anunță o iarnă lungă și friguroasă.

• ETNA ERUPE DIN 
NOU. Vulcanul Etna a început să erupă, printr-unul din craterele situate pe flancul nord-estic. Stratul de lavă atinsese duminică seara 600 m lungime, înaintînd cu repeziciune. Experții apreciază totuși că e- rupția nu prezintă pericol pentru locuitorii din zona.
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